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  واإلعالم التواصل مكتب
 2022 األول تشرين 11 الثالثاء: بيروت

 

 للنشر -خبر صحفي 

 

ميدالية الجامعة األميركية في بيروت تكريماً للراحل علي غندور، 

 عضو الشرف في مجلس أمنائها

 

األميركية في بيروت ميداليتها للراحل علي غندور، عضو الشرف في مجلس منحت الجامعة 

أمنائها، ُمحتفلةً بحياته وإنجازاته. وقد أُقيم االحتفال بحضور أفراد من عائلة الراحل ومن إدارة 

 .الجامعة وأُسرتها

 

 هذا وقد درس علي غندور في الجامعة األميركية في بيروت ثم نال البكالوريوس في هندسة

قبل أن يعود إلى لبنان. وقد بدأ حياته المهنية ذلك  1954الطيران من جامعة نيويورك في العام 

العام وأصبح رجل أعمال وصاحب رؤية مستقبلية والمؤّسس المشارك للخوط الجوية الملكية 

األردنية ورئيس مجلس إدارتها ورئيسها. كما أنه أطلق العديد من شركات الطيران والمنظمات 

 .ولية األُخرىالد

 

وقال رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري، "إن مجلس األمناء وكل أفراد أُسرة الجامعة يحيّون 

علي غندور ويهتفون بخدمته المتميّزة والجديرة بالتقدير". وأضاف، "بالتنسيق مع أصدقاء 

جاهد عمره وزمالئه في مجلس أمناء الجامعة رتشارد دبس ونيكوال خوري وكمال الشاعر، 

علي غندور إلنقاذ الجامعة عندما كانت في خطر أثناء الحرب األهلية اللبنانية، ثم عمل من 

دون تواني على ترميمها وتنميتها بعد انتهاء الحرب. وساهمت مشورته الحكيمة والصريحة 

 ".وخبرته بشكل كبير في استمرار ونجاح هذه المؤسسة التي كان يحبها كثيراً 

 

حسناً سخياً دعم القضايا التعليمية واإلنسانية والثقافية، وكان أحد المتبّرعين وعلي غندور كان م

الرئيسيين للجامعة األميركية في بيروت. وأّسس منحة علي غندور الوقفية، وقاعة علي غندور 
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للمطالعة في مكتبة يافث بالجامعة. وهو مؤّسس برنامج زكي ناصيف للموسيقى في الجامعة 

 .دي الرئيس فيهاوكان عضواً في نا

 

أمل غندور، ابنة الراحل، أشادت بشخصيته وحكمته وقيمه. وقالت، "أَحبَّ والدي هذا العالم 

العربي وإمكانياته الالمحدودة. أحبَّ لبنان واألردن وسوريا وفلسطين والعراق كواحد. وأَحب 

التي يقصدها شبابنا أيضاً االنترناشونال كولدج والجامعة األميركية في بيروت ألنهما البوتقة 

العربي من كل صوب ودين وطائفة وخلفية ليختلطوا ويتعلموا ويضحكوا ويحبوا ويطمحوا 

 ."ويأملوا

 

العضو في مجلس أمناء الجامعة األميركية في بيروت ليلى بساط تكلّمت عن إيمان المكّرم 

دفة لذلك. وأردفت، الراحل بالتعليم وتمكين الشباب باإلضافة إلى دعمه السخي للمبادرات الها

"السيد غندور التزم بتعزيز برنامج زكي ناصيف للموسيقى من خالل إنشاء جمعية األصدقاء." 

وتابعت، "لقد عمل على هيكلها، وحشد أصدقاءه المتميّزين وأفراد الجامعة األميركية في 

شرقية بيروت لقضيتها. وأدّت رؤية السيد غندور الواسعة إلى إنشاء مجموعة الموسيقى ال

والجوقة، وهي خطوة طليعية للتأكيد على أهمية الموسيقى العربية األصيلة في بناء الهوية 

  ".والحفاظ على التراث

 

وبعد عرض فيديو يحتفي بحياة علي غندور، منحه الرئيس فضلو خوري ميدالية الجامعة 

 .وقدّمها لعائلته

 

في برنامج زكي ناصيف للموسيقى الذي  واختتم االحتفال بأداء موسيقي قدّمته الفرقة العربية

 قدّره مؤسسه الذي سيبقى في الذاكرة، علي غندور.

 
**** 

 
 
 
 
 
 

 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 بيروت لمحة عن الجامعة األميركية في
 



American University of Beirut 
PO Box 11-0236, Riad El Solh, Beirut 1107 2020, Lebanon 
T +961 1 35 00 00 – Ext 2650 | communications@aub.edu.lb 

aub.edu.lb 

 

 الليبرالي وترتكز فلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها على النموذج األميركي1866 العام  بيروت في تأسست الجامعة األميركية في
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. وهيئتها التعليمية تضم أكثر من ثمانمائة أستاذ متفّرغ، أما ركيةيوالجامعة األم. للتعليم العالي

جسمها الطالبي فيشّكل من أكثر من ثمانية آالف طالب. وتقدم الجامعة األميركية في بيروت حاليا أكثر من مئة وعشرين 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  .
 

 :لالطالع على أخبار وأحداث الجامعة األميركية في بيروت
aub.edu.lb | Facebook | Twitter 

 

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

