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  ستمنحھا في إحتفاالت تخريج طالبھا
  

 :AUBدكتوراه فخرية في اإلنسانيات  
  وشفيق وحلو وكوه وفخرو ألدجاني

 
  
 

منح شھادة الدكتوراه الفخرية في اإلنسايات، خالل إحتفاالت  (AUB) قررت الجامعة األميركية في بيروت
  .العام، إلى خمس أشخاص سجلوا انجازات كٌل في مجال عملهتخريج طالبھا ھذا 

  
وكان رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري قد توجه برسالة إلى أسرة الجامعة ببيان صادر عن مكتبه يعلن 

شھادة  2018حزيران  8الذي يقام نھار الجمعة الواقع في  149فيه بأن الجامعة ستمنح في حفل التخرج ال 
 والكاتب والطبيب الفخرية إلى خمس شخصيات مرموقة، وھم: الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني،الدكتوراه 
وواضع سياسات الصحة العامة والطبيب  جورج حلو، الفلكية الفيزياء عالمو فخرو، علي السياسي والمفكر

  ھوارد كوه، والباحثة والخبيرة االقتصادية نعمت شفيق.
  

والفنون  ھر الريادة المؤسساتية اإلنسانية والسعي البحثيلھذا العام يمثّلون جووأوضح خوري بأن "مكّرمونا 
  .واالكتشاف للنھوض بالصالح العام والعلوم والعالج. إنھم يجّسدون إيماننا بقوة المعرفة والفكر الثاقب

  
ھذا العام يقوم يومياً بتمكين وإرشاد وإلھام وتقوية  موختم الرئيس خوري قائالً: "إن كل فرد من الذين نكّرمھ

ً من المساھمة بالمثل في سبيل مجتمع عالمي أكثر ازدھاًرا وتعليماً. إننا نرحب بھم  أجيال، لتتمّكن ھي أيضا
  بحرارة إذ ينضمون إلى قائمة الجامعة المتميّزة للحاصلين على درجة الدكتوراه الفخرية."

  
  
 
  



  رمين:وھنا نبذة عن المك
  
  

  :إيزابيل أدجاني
   

أْثرت السينما والموسيقى بمساھمات فنّية غير عادية طوال عقود، وھو ما يجعلھا واحدة من أشھر الُممثلين 
ة في كل العصور. وطوال عملھا في أفالم ومسرحيات إنكليزية وفرنسية وألمانية، أصبحت أدجاني، الحاصل

بفن التمثيل كفعل إيمان باإلنسانية يسبغ على الشخصيات التي تلعبھا  تناديعلى جائزة سيزار خمس مرات، 
كانت دائماً ُمناصرة جھورة لحقوق اإلنسان وتمثّل الدور األساسي للفنون واإلنسانيات في والشغف واألصالة. 

  .تصوير وتكريم الحياة البشرية
  

  :علي فخرو
   

-1971يراً للصحة في أول حكومة بحرينية (كان وزومفّكر سياسي ومتحّدث ُملھم. وھو طبيب وكاتب 
خدم كسفير البحرين لدى  2000والعام  1995). وبين العام 1995-1982) وخدم كوزير للتعليم فيھا (1982

فرنسا وبلجيكا. وھو كان مناصراً صلباً للشفافية والحوكمة الجيدة والوحدة العربية والديموقراطية واالستقالل 
 .تنمية المستدامة وحقوق االنسان والتجّدد الثقافيالوطني واالشتمالية وال

 
  :حلو جورج

  
ً  أجرى بيروت، في األميركية الجامعة وخريج ميركياأل-لبنانيال الفلكية الفيزياء عالم  مجال في سبّاقة أبحاثا
ً  ووفّر الحمراء دون ما األشعة يستخدم الذي الفلكية الفيزياء علم . والمجّرات النجوم ونشؤ لوالدة دقيقاً  فھما

ً  دوراً  حلو الدكتور لعب ومؤّخراً  ً  ماءً  يضم قد جديد شمسي نظام اكتشاف في مفصليا . للحياة صالحة وظروفا
ً  وھو  الدفع مختبر في  (IPAC)الحمراء دون ما باألشعة والتحليل المعالجة لمركز التنفيذي المدير حاليا
 فيزياء وأستاذ للعلوم سبتزر مركز مدير نائب وھو) ناسا( األميركية والطيران الفضاء إلدارة التابع النفاث
  .كالتك في باحث

  
  :ھوارد كوه

  
ً كرائد في الصحة العامة وسياستھا وطبيب يرفع لواء التساوي في الصحة ومفعول الوقاية في  يشتھر عالميا

مدة تحسين الصحة للجميع. وكمربّي وطبيب ومفوَّض للصحة في والية ماساتشوستس وكصاحب أطول 
خدمة كمساعد وزير الصحة األميركي في تاريخ الواليات المتحدة األميركية، بقي كوه محفّزاً للتغيير 
اإليجابي والتحويلي. وھو حالياً في جامعة ھارفارد أستاذ رتبة ھارفي فاينبرغ في قيادة ممارسة الصحة 

  .العامة ورئيس مشارك لمبادرة ھارفارد للقيادة المتطّورة
  



  
  :قنعمت شفي

  
ھي خبيرة اقتصادية موقّرة وباحثة فّذة ومؤلّفة وشخصية عالمية محترمة جھدت مباشرة للتأثير إيجابياً في 
التنمية الدولية. وھي مواطنة قائدة عالمية تشتھر لعدلھا وجرأتھا في حقول تتراوح من األسواق الناشئة 

وتلقّب شفيق بشرطيّة األسواق وھي أقوى امرأة في لندن. والسيدة نعمت . والتنمية الدولية إلى القطاع المالي
  أول امرأة تخدم كمديرة لكلية لندن لالقتصاد.وأصبحت أول من يعيّن كنائب لحاكم بنك إنكلترا، 

 
***  
 
 

  :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
ً  عضو 900 من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا  120 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 
Twitter:              http://twitter.com/AUB_Lebanon 
 


