
 للنشر - صحفي خبر
 

 
 

 2019-5-7بيروت: 
 
 

 ستمنحھا في إحتفاالت تخريج طالبھا

 

 :AUB دكتوراه فخرية في اإلنسانيات 

 للشيخ وقنطرجيان وروي والعلبي
 
 

منح شھادة الدكتوراه الفخرية في اإلنسايات، خالل إحتفاالت  (AUB) قررت الجامعة األميركية في بيروت

 .إلى أربعة أشخاص سجلوا انجازات كٌل في مجال عمله تخريج طالبھا ھذا العام،

 

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

شھادة  2019أيار  31الذي يقام نھار الجمعة الواقع في  150فيه بأن الجامعة ستمنح في حفل التخرج ال 

والصحافية والكاتبة المسرحية حنان  ةالعالميلى أربعة شخصيات مرموقة، وھم: الروائية الدكتوراه الفخرية إ

الشيخ، والطبيب الشھير وأخصائي سرطان الدم ھاغوب قنطرجيان، وُمناصرة الضعفاء والرئيسة والمديرة 

الرادار فواز التنفيذية لمؤسسة ماستركارد ريتا روي، واألستاذ المتميز والرائد في االستشعار عن بُعد ب

 .العُلبي

 

وأوضح خوري بأن "مكّرمونا لھذا العام ھم محّرضون يشّككون في التفكير السائد والتقليدي، ويتحدّون 

نظرتنا للعالم، ويحّسنون كيفية عيشنا فيه. إنھم يجّسدون جوھر مھّمة الجامعة األميركية في بيروت في خدمة 

التقليدي، والسعي للتيسير العادل واالشتمالي للصحة والتعليم، العالم بجرأة بواسطة الفكر الليبرالي غير 

 ".وتقديم االبتكار والمعرفة من أجل حاضٍر ومستقبٍل وفيرين ومستدامين

 

وختم الرئيس خوري قائالً، "إن ھؤالء الالمعين األربعة سبروا حاضر ومستقبل العالم بشكل مبتكر ودقيق 

لجميع. إن ھؤالء القادة الملھمين يمثلون رمًزا لتميّز الحاصلين على وساھموا في الحلول المستدامة لصالح ا

 ".الدكتوراه الفخرية من الجامعة األمريكية في بيروت. ونرحب بھم إذ ينضّمون إلى ھذه الكوكبة من الالمعين

 

 :وھنا نبذة عن المكرمين

 

 حنان الشيخ

 



نيالً للجوائز في العالم العربي المعاصر وتُرجمت ھي روائية لبنانية وواحدة من أكثر الكتّاب المصفّق لھم 

أعمالھا إلى إحدى وعشرين لغة ونشرت في جميع أنحاء العالم. وھي معروفة بتصويرھا الرائع للنفسية 

اللبنانية والعربية وظروف المرأة المكبوتة في العالم العربي. وقد أثنى عليھا الكثيرون، بمن فيھم إدوارد سعيد 

ألنھا تتحدى بھدوء القاعدة السائدة وتنظر من دون تقييد، في العالقات الحقيقية والحالية بين وسلمان رشدي، 

 .الجنسين، وصراعات السلطة، والسيطرة األبوية

 

 هاغوب قنطرجيان

 

من الجامعة األميركية في بيروت. ھو رائد  1979ودكتوراه في الطب  1975حصل على بكالوريوس علوم 

وعالج اللوكيميا. وقد أنقذ حياة عدد ال يحصى من األشخاص وغيّر النتائج المتوقّعة  عالمي في مجال أبحاث

بالنسبة ألفراد يعيشون مع ھذا المرض المدّمر والمميت. وھو اشتھر على نطاق واسع بأنه أحد أكثر الباحثين 

ت المتحدة. وھو انتاجية في مجال السرطان في عصرنا ويرأس أكبر وحدة عالجية لسرطان الدم في الواليا

أستاذ كرسي سامسونغ المميز في اللوكيميا في طب السرطان في مركز أندرسون للسرطان بجامعة تكساس، 

 .وقاد خالل عدة سنوات حملة لخفض تكلفة أدوية السرطان

 

 ريتا روي

 

مساعدة ھي الرئيسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة ماستركارد، المعروفة بمداھا العالمي وتأثيرھا في 

مليار  2.2المحرومين. وتحت قيادة روي، ركزت المؤسسة عملھا في أفريقيا والتزمت بتخصيص أكثر من 

دوالر لتعزيز التعليم واإلدماج المالي في جميع أنحاء القارة. واليوم، تعد ماستركارد واحدة من أكبر 

 33ّسنت برامجھا حياة أكثر من مليار دوالر، وقد ح 26المؤسسات في العالم، حيث تمتلك أصواًل بقيمة 

مليون شخص مع أَُسِرھم. وقد حصلت روي على العديد من شھادات الدكتوراه الفخرية والعديد من الجوائز 

 .الدولية

 

 فواز العلبي

 

. قدّم مساھمات رائدة في مجال 1964حصل على بكالوريوس علوم من الجامعة األميركية في بيروت 

ر. وھو أستاذ رتبة إيميت ليث المتميّز في الھندسة الكھربائية وعلوم الكمبيوتر في االستشعار عن بعد بالرادا

جامعة ميشيغان. وسمحت أبحاثه الرائدة بتطوير أجھزة استشعار رادارية عالية الدقة لألقمار الصناعية، مع 

اخ. وقد ساعد في مجموعة واسعة من التطبيقات، من االتصاالت إلى التشخيص الطبي وتقييم آثار تغيّر المن

تصميم أول رادار يطير على متن قمر صناعي وأدار العديد من المشاريع المتعددة التخصصات لوكالة أبحاث 

 الفضاء والطيران األميركية ناسا.
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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 هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 من أكثر
 طبيا   تعليما   توفّر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 
 

 
 

 
 

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

mailto:sk158@aub.edu.lb
http://www.aub.edu.lb/
http://www.facebook.com/aub.edu.lb
http://twitter.com/AUB_Lebanon
http://twitter.com/AUB_Lebanon

