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AUB تكّرم موظفيھا المتفانين والمتميزين 
 
 

جائزة الرئيس للخدمة الممتازة   (AUB)في حفل تكريم وتقدير، قّدمت إدارة الجامعة األميركية في بيروت
 كما  ،لھذا العام والتي نالھا كل من ساميا ابراھيم عازار، وعلي الجوني، وجمال عمر، ورفيقة الزعتري

ً  30 من أكثر الجامعة لخدمتھم موظفاً  وستين إثنين كرمت وأنھا  .عاما
  

تُعطى لموظفي الدوام الكامل غير  . وھي2000وتُقّدَّم جائزة الرئيس السنوية للخدمة الممتازة منذ العام 
األكاديميين، الذين يرّشحھم زمالؤھم كأمثلة على التفاني والخدمة الممتازة. وحتى اآلن، ُمنحت ھذه الجائزة 

  . ألكثر من ثمانين موظّفاً لخدمتھم الممتازة للطالب والمرضى والزمالء على مر السنين
  

تور فضلو خوري: "إننا نبحث عن افراٍد ال يتفوقون فقط فى وقال رئيس الجامعة األميركية في بيروت الدك
مھامھم بل يتجاوزون حدود الواجب في خدمتھم. إنھم أفراد يمثّلون االحتراف واحترام اآلخرين مع صفات 
نطمح جميعا إليھا مثل الشغف والنشاط وااللتزام بالتميّز، والشفافية واإليجابية الرائعتين، واالستعداد للقيام 

ھذا من دون السعي إلى اجتذاب األنظار والمديح. إنكم تقومون بھذا إليمانكم بأنه  يصب فعالً في الصالح  بكل
 " .األكبر للمؤسسة. أشكركم على مساھماتكم االستثنائية في الجامعة األميركية في بيروت ومجتمعكم

  
عاماً. وقد وصفھا رئيس الجامعة وتعمل سامية إبراھيم عازر في الجامعة األميركية في بيروت منذ أربعين 

بأنھا "تنّشط وتُعطي من دون حدود". ووصفھا زمالؤھا في كل من الجامعة والمركز الطبي فيھا بأنھا تسعى 
دائما لخدمة مجتمعھا إلى أقصى قدراتھا، وھي معطاء وإنسانية ساعدت دائما القادة والطلبة بالمقدار ذاته من 

 .التفاني، والمثابرة، والحماس
  

وقالت الفائزة ساميا عازار: "الجامعة األميركية في بيروت ھي في دمي، وھي حياتي. أنا أحبُّ عملي 
ً للحفاظ على الجامعة ولتعزيزھا فھي أعطتنا الكثير. أريد للجامعة األميركية في بيروت  وزمالئي. نجھد معا

 ."ھذه المؤسسةأن تبقى وتستمر إلى األبد، وسوف أفعل أي شيء أستطيعه ألُظھُر عظمة 
  



أما الفائز علي الجوني فقد بدأ مسيرته المھنية في المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت في العام 
كممرض معالج ثم تمت ترقيته إلى منصب ممرض جراحي تقني. وقد ُعرف بأنه يتميّز بالدقة  1997

ً لتقديم الدعم، لتمكين  والمھارات التنظيمية المثالية، وُوصف بأنه استباقي، وعطوف، وثابت، وجاھٌز دائما
 .أطباء المستقبل من تحقيق أقصى إمكاناتھم. أما الجامعة األميركية في بيروت فيقول علي إنھا نبُض حياته

  
ويُضيف: "ال وصفة سرية للتميز. نحن نقوم بعملنا كما ينبغي القيام به. وأنا أسعى جاھداً ألُعطي أكثر من 

عِطيت أكثر من غيري. وقد درس ثالثة من أوالدي ھنا في الجامعة األميركية في بيروت وأنا غيري، فأنا قد أُ 
 ."ممتن وفخور بذلك. الجامعة األميركية في بيروت أعطتني ما لم يُمكن ألحد آخر أن يعطيه

  
دراته في الفائز جمال عمر، من خدمة رعاية المنشاءات، معروٌف لدى معظم الدوائر في الجامعة بنشاطه ومبا

معظم الفعاليات الكبرى في الحرم الجامعي. وقد وصفه زمالؤه الموظفون بأنه متفاني، وإيجابي، ومجتھد، 
 .وودود، وِمثاٌل على ما يجعل الجامعة األميركية في بيروت تتألق كمؤسسة للخدمة الممتازة

  
ً بتشّوقي لرؤية  نتيجة كبيرة لذلك. إنني مقتنع بأنني ويقول جمال: "أنا أبذل قصارى جھدي في العمل مدفوعا

يجب أن أفعل ما ھو صحيح، دائماً، وأن أعمل بضمير. الجامعة األميركية في بيروت خيّرة للجميع، داخل 
وخارج حرمھا. وھي خيّرة لنا وألطفالنا. وال أعتقد أنني لكنت تحّمست من كل قلبي للعمل لوال الجامعة 

 ." األميركية في بيروت
  

فيقة الزعتري التي تحمل البكالوريوس والماجستير في التمريض من الجامعة األميركية في بيروت، الفائزة ر
قالت إنھا اكتسبت العديد من األخالقيات التي تعمل بموجبھا من البيت ومن الجامعة األميركية في بيروت. 

عناية المرّكزة للكبار في وھي بدأت مسيرتھا كممرضة للرعاية الحرجة المالزمة لسرير المريض في وحدة ال
لرتبة معلمة سريرية لوحدات العناية  2006، وترقّت في العام 2003المركز الطبي في الجامعة في العام 

المركزة للكبار. وواجھت متطلبات عملھا الُمضنية بحرصھا الصادق على مساعدة اآلخرين مھما كان الثمن، 
ذج الذي يُحتذى به، والذي يجّسد رسالة الجامعة األميركية في بتواضع وعفوية. وزمالء رفيقة يصفونھا بالنمو

 .بيروت لالمتياز والتفاني
  

وتقول رفيقة: أمر بديھي لي أن أنفّذ مھمتي على أكمل وجه. وأعتقد أن ھذا ضروري لكي أقدر على مساعدة 
نة صعبة ولكنھا اآلخرين. ھذا ھو عملي. أنا أعمل مع مرضى بحالة حرجة وبحاجة لرعاية فائقة. ھذه مھ

 ."ُمرضية. إنھا وظيفة ال يجب أن تؤّدى إال بأفضل شكل ممكن
  

الدكتور زياد غّزال، نائب الرئيس التنفيذي للمركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت ونائب عميد كلية 
لطب ونائب رئيس الطب في الجامعة، تكلّم في االحتفال. وھو تكلّم باإلنابة عن عميد رتبة رجا خوري لكلية ا

 .الجامعة للشؤون الطبية، الدكتور محمد الصايغ
  



وقد قال الدكتور غّزال إن التميز في الخدمة يعني األداء االستثنائي والعطاء غير المحدود وھذا التميّز ينطوي 
 أيضا على قھر الصعوبات والتحديات التي نواجھھا على أساس يومي، لخير ھذه الجامعة". وقال للموظفين
المكّرمين: "بخدمتكم المتميزة، تساھمون في استدامة وتاريخ وميراث ھذه المؤسسة. إنكم تجسدون "المواطن 

 " .الصالح" في المؤسسة، الذي يعطي قبل أن يُطلب منه أن يعطي، ونحن نشكركم على ذلك
  

وتم تكريم إثنين وستين وخالل االحتفال، قّدمت الجامعة أيضاً جوائز للموظفين ذوي األداء األفضل واألطول. 
موظف من مختلف الدوائر في الجامعة ومركزھا الطبي لخدمتھم الجامعية التي تراوحت بين ثالثين وخمسة 

 .1968وثالثين عاما. وتم تقديم جوائز الخدمة الجامعية لھم وھي جائزة سنوية تقّدم منذ العام 
  

االميركية في بيروت: "ھؤالء الموظفون ھم وقال جورج الُجردي، رئيس نقابة عمال ومستخدمي الجامعة 
حجر األساس لھذه المؤسسة العظيمة". ثم شرح السيد الٌجردي التقدم الذي أُحرز فيما يتعلق باستحقاقات 
الموظفين وتعويضاتھم. وقال: "على مر السنين، وعلى الرغم من التحّديات المختلفة، وبتضحياتھم وعطائھم 

ا بالمساھمة بعملھم الدؤوب وبخبرتھم في الحفاظ على الجامعة األميركية في غير المحدود، يستمر موظّفون
 بيروت كالجامعة األولى في المنطقة".
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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

  
  
  

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
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