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 AUB  مة في الذكرى ال  :لتأسيسها 150ُمكرَّ

 طابع تذكاري من وزارة اإلتصاالت وليبان بوست

 
لتأسيس  150اصدرت "ليبان بوست" بالتنسيق مع وزارة اإلتصاالت، طابع تذكاري لمناسبة الذكرى ال 

  (AUB). الجامعة األميركية في بيروت

 

مغلفاً مرقماً من اليوم األول لإلصدار. والمغلفات متوفرة في  2750وتماشياً مع هذه المناسبة، تم تحضير 

طابع تذكاري بريدي في  30,000جميع مكاتب "ليبان بوست" إبتداًء من يوم غد. وستكون الكمية الصادرة 

 .مكاتب "ليبان بوست" أيضاً 

  

الدكتور فضلو خوري عن شكره لمؤسسة "ليبان بوست" ووزارة وعبر رئيس الجامعة األميركية في بيروت 

اإلتصاالت بشخص الوزير بطرس حرب، كما شكر الرئيس خوري مجلس الوزراء بكامل اعضائه وعلى 

رأسهم دولة الرئيس تمام سالم على هذه المبادرة التي تأتي تقديراً للجامعة ودورها المميز والرائد في لبنان 

ي الحقلين األكاديمي والطبي، باإلضافة إلى الدور اإلجتماعي الذي لعبته على مدى ال والمنطقة والعالم ف

  .سنة المنصرمة 150

 

يذكر بأن هذا الطابع هو الثاني الذي يصدر عن وزارة اإلتصاالت تكريماً للجامعة األميركية في بيروت، 

 .ؤسس دانيل بلسوحمل صورة الم 1966فاألول كان قد صدر بمناسبة مئوية الجامعة عام 

  

وتعتمد النظام التعليمي األميركي  1866والجدير ذكره بأن  الجامعة األميركية في بيروت تأسست في العام 

الليبرالي للتعليم العالي كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. وهي جامعة بحثية تدريسية، تضم 

طالب وطالبة. تقّدم الجامعة  8,500سماً طالبياً يضم حوالي عضو وج 700هيئة تعليمية تتكون من أكثر من 

برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما  130حالياً أكثر من 

 سريراً. 420توفّر تعليماً طبياً وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه 

*** 



 :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

 130 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  
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