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  جون واتربوري  AUBلل سابقالرئيس ال

  ينال جائزة رندة بدير للريادة لدعمه مسيرة المرأة

 
بأول حفل لتقديم جائزة رندة بدير للريادة، وقد ُمنحت الجائزة  (AUB) احتفلت الجامعة األميركية في بيروت

تقديراً للريادة المتميزة في دعم المسيرة المھنية للنساء. وقد كرمت الجائزة الدكتور جون واتربوري، الرئيس 
 للجامعة، لدعمه وصول المرأة إلى مناصب قيادية في الجامعة خالل رئاسته التي دامت أكثر من عشر السابق
  .سنوات

  
وقالت بدير خريجة الجامعة ومانحة ھذه الجائزة السنوية: "اليوم نسلّط الضوء على الشخص، سواء كان 

  ."رجالً أم امرأة، الذي تحّرك ضد التيار وخلف الكواليس ومھّد الطريق أمام النساء لإلنجاز
  

والماجستير في العام  1979عام وكانت بدير قد حازت على البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة في ال
. وقد أوضحت: " ال أنسى 2017. وقد أطلقت ھذه الجائزة السنوية أثناء اليوم العالمي للمرأة في العام 1993

أبداً الدعم الذي تلقيته ألصل إلى حيث أنا اليوم.  لقد وضعت ھدفاً لنفسي ھو مساعدة ودعم النساء األخريات 
من حولنا. إنّھن بطالت ذكيات وطموحات وموھوبات. دعونا نحول وجه من حولي. دعونا ندعم النساء 

 ."مجتمعنا إلى األفضل
 

  ،  ذلك ومع  .المناصب أعلى   لبلوغ الذكاء أو الجاد العمل أو المثابرة أو اإلرادة أبدا تنقصھا ال المرأة   :اضافت
                . مرام أعلى لتحقيق والدعم المھنية الفرص ھو األحيان من كثير   في تفتقده ما فإن 

  
للجامعة الدكتور جون واتربوري، ھو عالم اقتصاد سياسي  السابقالحائز على الجائزة ھذا العام، الرئيس 

متخصص في البلدان النامية، مع تركيز خاص على الشرق األوسط. وخالل مسيرته المھنية، شغل مناصب 
ً قبل  أكاديمية في جامعة ميشيغان ومعھد وودرو ويلسون في جامعة برينستون، حيث أمضى عشرين عاما

الجامعة األميركية في بيروت كرئيسھا الرابع عشر. وقد تلقى العديد من إلى  1998انضمامه في العام 



التكريمات تقديراً لعطاءاته األكاديمية ومساھماته، بما في ذلك الدكتوراه الفخرية من الجامعة األميركية في 
  .القاھرة، وجامعة برينستون، والجامعة األميركية في بيروت

  
معة األميركية في بيروت، أطلق الدكتور واتربوري العديد من المبادرات وخالل فترة توليه الرئاسة في الجا

). وفي العام 2002) وجائزة التميز في التعليم (العام 2000مثل جائزة الرئيس لالمتياز في الخدمة (العام 
  .2007، استأنفت الجامعة أيًضا منح شھادتھا الفخرية. كما أعادت العمل ببرامج الدكتوراه في عام 2003

  
لجامعة الدكتور فضلو خوري لدى تقديم الجائزة: "تمثلت إحدى أولويات جون واتربوري العليا وقال رئيس ا

والثابتة في زيادة عدد النساء في عديد الھيئة التعليمية وتعزيز ريادتھّن في اإلدارة العليا. وھو عيّن أول عميدة 
  ."، الدكتورة نھلة حواّل أكاديمية، وھي الدكتورة ھدى زريق، والعميدة الثانية

  
وتابع الرئيس خوري: " تشعر بااللتزام والمشاركة واالحترام حين تتعامل مع جون واتربوري، وكل من 
عمل معه في الجامعة األميركية في بيروت وجده يحمل ھذه الصفات ذاتھاٍ. إن من أھم أولوياتنا كإدارة أن 

مة التي أرساھا جون خالل سنواته العشر وأكثر كرئيس، وفيھا نستمر في البناء على الركيزة الھامة والمستدا
ً للجامعة. إنه لمن  كان الھم الرئيسي ھو التأكد من أن حياة النساء ومسيراتھّن المھنية ستبقى محورا أساسا
ً لھذه  ً وروحا ً وبالنسبة للجامعة أيضاً، أن أتعّرف على شخص أعطى قلبا دواعي سروري العميق، شخصيا

  ."وھو تفانى لتطوير ورعاية وتمكين ومناصرة النساء والرجال ولقد أحدث فرقاً  المؤسسة.
  

ثم تحدث الدكتور واتربوري عن النساء المتميّزات اللواتي عرفھّن بين الطالب وفي الھيئة التعليمية واإلدارة 
ميدة في في الجامعة األميركية في بيروت، وروى قصصاً حول المحطات التي شھدھا مثل تعيين أول ع

الجامعة األميركية في بيروت. وقال: "فلسفتي في إعالء شأن للنساء ھي عدم إعاقة مسارھّن. فھّن قادرات 
على تدبير شؤونھّن. نقف جانباً، ونتأكد من عدم وجود عوائق مصطنعة تقوم على التمييز بين الجندر أو على 

  ."م المساواة، وأنا متأكد من أنھا سوف تتفوقكره المرأة، فتحصل المرأة على فرصة عادلة وتتنافس على قد
  

وختم واتربوري: "أتأّمل أن تشغل النساء معظم المناصب العليا القيادية في مستقبل غير بعيد. وأكثر ما أتمناه 
ً ال يلفت النظر. لقد قلتھا من قبل: وراء كل امرأة، ال  ھو أن بصبح وجود النساء في المراكز العليا طبيعيا

  جاعتھا وثباتھا. وال زلت أقول األمر ذاته".شيء سوى ش
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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
ً  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 
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