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 AUB  تمنح الدكتوراه الفخرية في اإلنسانيات لكل من وداد بوشماوي، دانيال

 عتيشة، حنا موسى ناصر، وروي فاجيلوس في حزيران المقبل-دينيت، منى حنا
 

  

منح خمسة  الدكتور فضلو خوري اليوم، أنه سيتم (AUB) أعلن رئيس الجامعة األميركية في بيروت

مكّرمين الشرف األرفع الذي تقدّمه الجامعة وهو الدكتوراه الفخرية في اإلنسانيات، في حفل تخّرجها الثالث 

والخمسين بعد المئة في التاسع من شهر حزيران المقبل، حيث تعود الجامعة األميركية في بيروت إلى تقليدها 

 .يير، لقيادتهم وخدمتهم عبر مختلف المساعي البشريةالسنوي بتكريم الباحثين والمبتكرين وُمجترحي التغ

 

وقال خوري، "مكّرمونا لهذا العام هم رموز ُملهمة للشجاعة والثبات والشغف. وهم يرمزون إلى إخالص 

الجامعة الثابت لمهمتها وقِيَمها من خالل سعيهم للحقيقة والتعبير عنها واالستمرار في تسخير المعرفة من 

 ".البشرية، على الرغم من كل التحدياتأجل تحسين حالة 

 

وداد بوشماوي هي زعيمة للسالم، وُرؤيوية، وُمحسنة حصلت على جائزة نوبل للسالم في العام ألفين وخمسة 

ً لألزمة السياسية التي أعقبت ثورة العام  عشر. وهي أطلقت الحوار الوطني التونسي الذي وضع حالً سلميا

لت بوشماوي بالدها من حرب أهلية محتملة إلى ديمقراطية تعدّدية وشفافة ألفين وأحد عشر في تونس. ونق

وتعاونية، وقد اشتهرت بوشاموي بثباتها وعطاءاتها الحاسمة ودورها التاريخي واألسطوري في التفاوض مع 

 .مختلف األطراف. وهي حصلت على جائزة أفضل سيدة أعمال في العالم العربي في العام ألفين وثالثة عشر

 

دانيال دينيت هو فيلسوف وعالم معرفي وأُستاذ استخدم العلم بطريقة مبتكرة كأساس الستكشاف أكبر المفاهيم 

الفلسفية ومساءلة الفرضيّات. ويشتهر دينيت بكتاباته التأسيسية حول الوعي وطبيعة العقل البشري، لكنه قدّم 

صطناعي. وهو قد مزج األساليب الصارمة مساهمات مهمة في الفهم المشترك للدين والتطور والذكاء اال

 .للفلسفة التقليدية مع المجاالت الناشئة لعلم األعصاب وعلم النفس المعرفي وعلم األحياء التطّوري

 

عتيشة عالمة حائزة على جوائز وناشطة ومؤلّفة معروفة على نطاق واسع. وهي اشتهرت بجرأتها، -منى حنا

ن أطفال مدينة فلينت في ميشيغان تعّرضوا لمادة الرصاص في مياه الشفه ألنها لم تستخدم العلم فقط لتثبت أ



بسبب أزمة من صنع اإلنسان؛ بل ألنها أيضاً، رغم الخطر على مسيرتها المهنية، تحدّت رد فعل مناقض 

ووحشي وثَبتت في موقفها حتى اعترفت والية ميشيغان والرئيس باراك أوباما بنتائج أبحاثها وعالجا هذه 

 .ضية. وهي بطلة لصّحة األطفال، ومدافعة وطنية جهورة، وزعيمة عالمية في مكافحة الظلم البيئيالق

 

حنا موسى ناصر هو شخصية أكاديمية وسياسية وّجهت تحّول جامعة بيرزيت من النطاق المحلي إلى جامعة 

مقاومة عاتية. وهو عالمية المستوى وحائزة على االعتماد. وحصل ذلك وهو منفي عن فلسطين وفي مواجهة 

أصبح أول رئيس للجامعة وبقي كذلك لفترة طويلة، وقد تبنّى آليات تعليمية مبتكرة لتحقيق رؤيته الثابتة 

إلنشاء موئل نموذجي للطالب الفلسطينيين للدراسة في وطنهم، باإلضافة إلى العديد من المناصب األكاديمية 

 .واإلدارية

 

كثيرة، من طبيب إلى عالم في الطب الحيوي وقائد في األعمال التجارية، نجح روي فاجيلوس في مجاالت 

وثّمر االكتشافات العلمية لصالح البشرية.  كما أنه غيّر استراتيجية اكتشاف األدوية، مما ارتقى بشركة مرك 

بصر الماليين  إلى النجاح العالمي. وأقنع عمالقة شركات األدوية هذه بتقديم دواء مهم للغاية مجانا، مما أنقذ

في العالم النامي. ويشغل فاجيلوس منصب رئيس مجلس اإلدارة في ريجينيرو، وهي شركة رائدة في مجال 

التكنولوجيا الحيوية تعمل على األدوية المبتكرة. ويواصل فاجيلوس على نطاق واسع عمله الخيري ودعمه 

 .الثابت للتعليم

 

الجامعة األميركية في بيروت ويمثّلون قيمنا من خالل  وختم خوري، "ينضم هؤالء الرواد الخمسة إلى

التزامهم الراسخ برسالتها، إذ يجمعون بين المعرفة واالبتكار لتوفير حلول مستدامة لتحسين البشرية. نرّحب 

بمكّرمينا االستثنائيين وهم يأخذون بجدارة أماكنهم في قائمة القادة الملهمين للجامعة األميركية في بيروت 

 ين سكنوا حرمها التاريخي."والذ
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 بيروت في األميركية الجامعة عن لمحة

mailto:sk158@aub.edu.lb


 
 على وممارساتها ومعاييرها التعليمية فلسفتها وترتكز1866  العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. األمريكية والجامعة. العالي للتعليم الليبرالي األميركي النموذج

 تسعة آالف حوالي من فيشّكل الطالبي جسمها أما وهيئتها التعليمية تضم أكثر من تسعمئة أستاذ متفّرغ،
وخمسمئة طالب. وتقدم الجامعة األمريكية في بيروت حاليا أكثر من مئة وأربعين برنامجا   للحصول على 

شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهي توفّر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء 
 المنطقة في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا  .

 
 :بيروت في األميركية الجامعة وأحداث أخبار على لالطالع

 
  www.aub.edu.lb  الموقع

  http://www.facebook.com/aub.edu.lb  الفيسبوك
  http://twitter.com/AUB_Lebanon تويتر
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