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  :"أُعلن عنھا في عشاء "نادي الرئيس

 تفيد منھا كل المناطق اللبنانية AUBمبادرة منح دراسية في 

  
في خطوة تعكس التزامھا بأھمية التعليم للشباب والشابات من كافة المناطق اللبنانية، وانسجاما مع التزامھا 

الدكتور فضلو خوري باسم  (AUB) الطالب، أعلن رئيس الجامعة األميركية في بيروتالراسخ بتعليم ألمع 
إدارة الجامعة عن إطالق مبادرة المنح الدراسية للطلبة األلمع. وستوفر ھذه المنح، ابتداء من العام المقبل، 

 ً في لبنان.  قضاء 26في  تغطية شاملة لثمانين بالمئة من األقساط الدراسية لمئة وثالثين من أكثر الطالب تفوقا
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاھا خالل العشاء السنوي الذي نظمه نادي الرئيس في الجامعة األميركية في 
بيروت جرياً على عادته، بوجود رسمي ودبلوماسي، والذي يعد حدثا رئيسيا لجمع األموال من أجل تمويل 

 .الب الجامعةمشاريع تھدف إلى تعزيز وتطوير نوعية الحياة لط
  
"إننا في الجامعة األميركية في بيروت يمكننا، بل وينبغي علينا، أن نفعل أكثر بكثير إلخواننا  :قال خوريو

ً من اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين والعراقيين واليمنيين وغيرھم، من خالل التعليم  وأخواتنا األقل حظا
ل صالح في وسطنا العربي ھو في الواقع ھدفنا بالذات، وھو والرعاية الصحية وخالف ذلك. إن القيام بعم

"نحن جامعة ذات تأثيٍر وأثر ھائلين خاصة لكوننا في منطقة معروفة  :سبب وجودنا كمؤسسة." وأضاف
 ".بصراعاتھا الداخلية وتقھقرھا. وال يمكننا أن نتھّرب من ذلك وھذا يشمل واجب أن نكون مسؤولين جميعاً 

  
وفي ختام كلمته، شكر خوري نادي الرئيس في الجامعة األميركية في بيروت على تقديماته للجامعة، داعيا 

وكيل الشؤون األكاديمية في الجامعة لزيادة عدد  محفزاً إلى مضاعفة عطائه في غضون السنوات المقبلة، 
المئة. وقال: "بعد كل شيء،  الطالب المستفيدين من منحة دراسية كاملة في الجامعة بأكثر من خمسين في

نحن في قبضة التاريخ، في جوھر لحظة سنحاكم فيھا على كل ما نقوم به، وكل من نحن قادرون على 
 ".مساعدتھم. ويجب أن نكون جاھزين، ومن دون ترّدد

  
ھذا وتحدثت رئيسة النادي السيدة منى خلف عن إنجازات النادي في اآلونة األخيرة وعن المحور الذي ركز 
 عليه لھذا العام: "تأثير التعليم المختلط في الجامعة األميركية في بيروت على المستويين الوطني واإلقليمي". 



 
رة الرسمية لطالب الجامعة وقدمت خلف للحضور كتيب أعده النادي، يستعرض بشكل معمق النش

"Outlook لمسار النساء في الجامعة األميركية في بيروت على مدى التاريخ، من القبول ً "، ويتضمن تتبعا
التدريجي للمرأة في الكليات المختلفة، إلى إمكانية دخولھا إلى أماكن مختلفة في حرم الجامعة، وكذلك 

التي واجھتھا على مر السنين. ثم عبرت خلف عن أملھا وإيمانھا مشاركتھا في األنشطة الالمنھجية، والقضايا 
 .والمنطقة لبنان وفي الجامعة في الجنسين بين المساواة وتعزيز دعم مواصلة في الحالي الجامعةبنھج 
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  :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية ھيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وھي. وممارساتھا ومعاييرھا التعليمية لفلسفتھا كنموذج
ً  عضو700  من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا  130 من أكثر حاليا

ً  توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج ً  تعليما  طبيا
 ً  .سريراً  420  فيه مستشفىً  يضم الذي الطبي مركزھا في وتدريبا
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