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 2013- 02-04بيروت: 
   

 في الجامعة األميركية في بيروتالعمليات تعييه جورج دوبيه في منصب رئيس 
 
فٙ انحشو اندبيؼٙ. ْٕٔ  انؼًهٛبد ػُّٛذ اندبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد انغٛذ خٕسج دٔثٍٛ سئٛظ  

عٕف ٚكٌٕ يٍ كجبس انًغئٔنٍٛ عٛكٌٕ يغئٔاًل يجبششح أيبو سئٛظ اندبيؼخ انذكزٕس ثٛزش دٔسيبٌ، ٔ
انزُفٛزٍٚٛ فٙ اندبيؼخ ػهٗ أٌ رشًم يغئٔنٛبرّ اإلششاف ػهٗ ألغبو  أعبعٛخ فٙ اإلداسح رشًم انًبنٛخ، 
 ٔانًُشآد، ٔانًٕاسد انجششٚخ، ٔركُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد، ٔاالعزشارٛدٛب، ٔانخذيبد االعزشبسٚخ، ٔاأليٍ.

 
ذ اندبيؼخ ًًَٕا، ٔرحّغًُب، ٔاعزثًبساد فٙ كم انمطبػبد  ُٔٚضى دٔثٍٛ انٗ أعشح اندبيؼخ فٙ ٔلذ رشٓ

اندبيؼٛخ، ثًب فٛٓب اإلداسح ٔثٛئخ انحشو اندبيؼٙ ٔانًشكض انطجٙ. ٔٚزضايٍ رؼُّٛٛ يغ الزشاة اَزٓبء 
ًّخ فٙ اندبيؼخ، ٔيغ اطالق  ٌٍ يٓ انًشكض انطجٙ رحذ  رٕعٛغيششٔع انؼًم فٙ ػذح يشبسٚغ نزشٛٛذ يجب

 .  "0202ػُٕاٌ "سإٚخ  
 

كزنك ٚؤرٙ رؼٍٛٛ دٔثٍٛ فٙ أػمبة ػذح رؼُٛٛبد أخشرٓب اندبيؼخ فٙ انغُٕاد األخٛشح فٙ لطبػبد 
 اداسٚخ يًٓخ أخشٖ رشًم انشئٌٔ انمبََٕٛخ ٔركُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد ٔانزذلٛك انذاخهٙ فٙ انحغبثبد. 

فٙ ثٛشٔد يُصت  انغٛذ دٔثٍٛ أيٛشكٙ اندُغٛخ، ٔكبٌ ٚزّٕنٗ لجم اَضًبيّ انٗ اندبيؼخ األيٛشكٛخ
يغزشبس انشئٛظ انخبصخ َٔبئجّ نهشئٌٔ انًبنٛخ ٔاإلداسٚخ فٙ اندبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ انشبسلخ  فٙ دٔنخ 

. ٔلجم رنك كبٌ َبئت انشئٛظ نهشئٌٔ انًبنٛخ ٔانًذٚش 0220ٔ 0222اإليبساد انؼشثٛخ، ثٍٛ انؼبيٍٛ 
 انًزحذح. انًبنٙ فٙ خبيؼخ كُزبكٙ فٙ نكغُغزٌٕ، فٙ كُزبكٙ فٙ انٕالٚبد

 
ٔفٙ سصٛذ دٔثٍٛ خجشح طٕٚهخ فٙ انمطبع انخبص، ْٕٔ ٚضؼٓب فٙ خذيخ اندبيؼخ فٙ يخزهف خٕاَت 

 اإلداسح ٔانزغٛٛش ٔانزخطٛط االعزشارٛدٙ.
 

ٔلبل سئٛظ اندبيؼخ انذكزٕس ثٛزش دٔسيبٌ: "ٚغؼذَب ثشكم خبص أٌ َشحت ثدٕسج دٔثٍٛ فٙ اندبيؼخ 
انًغئٔنٛخ انشفٛؼخ فٙ انزؼهٛى انؼبنٙ ٔاإلداسح انًئعغبرٛخ ال رمّذس  األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد. فخجشرّ فٙ عّذح

ثثًٍ. َٔحٍ عؼذاء أٚضًب ألَّ ُٚضى انُٛب لبديًب يٍ خبيؼخ شمٛمخ ْٙ اندبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ انشبسلخ انزٙ 
داسرٙ عٛكٌٕ يُصجًب حًٕٛٚب فٙ ا سئٛظ انؼًهٛبدرشثطُب ثٓب ػاللبد ٔثٛمخ يُز رؤعٛغٓب. اٌ يُصت 

 ٔعٛغبػذَب فٙ لٛبدح لطبػبد سئٛغٛخ يٍ َشبطبد اندبيؼخ ٔرُغٛمٓب ثطشٚمخ اعزشارٛدٛخ".
 

ٔرؼهٛمًب ػهٗ رؼُّٛٛ، لبل دٔثٍٛ: "نطبنًب كُذ ػهٗ ػهى ثبنغًؼخ انًًزبصح نهدبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد. 
ًّخ. رٕاخّ  ٔاَّ اليزٛبص ػظٛى نٙ أٌ أَضى انٗ اداسح انشئٛظ ثٛزش دٔسيبٌ فٙ ْزِ األٔلبد انًٓ

اندبيؼبد رغٛٛشًا يغزًشًا يٍ َبحٛخ انًزطهجبد اإلداسٚخ نذػى انزؼهٛى ٔاألثحبس ٔانؼُبٚخ انطجٛخ، ٔأَب 
 أرطهغ نهؼًم يغ أعبرزح اندبيؼخ ٔيٕظفٛٓب انًْٕٕثٍٛ ٔانًزفبٍَٛ".



 
  انهٛجشانٙ   األيٛشكٙ   ٔرؼزًذ انُظبو انزؼهًٛٙ   2611انؼبو    ثٛشٔد فٙ   رؤعغذ اندبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ  
  خبيؼخ ثحثٛخ رذسٚغٛخ،   ٔاندبيؼخ ْٙ  . كًُٕرج نفهغفزٓب انزؼهًٛٛخ ٔيؼبٚٛشْب ٔيًبسعبرٓب   نهزؼهٛى انؼبنٙ 
رمّذو      . طبنت ٔطبنجخ   8000   حٕانٙيٍ    طالثًٛب   أػضبء ٔخغًًب  600  ٍي شثكأ  رضى ْٛئخ رؼهًٛٛخ يٍ 

ٔانذكزٕساِ    ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبخٛغزش،   ْض يبئخ ثشَبيح نهحصٕل ػهٗ انجكبنٕسٕٚط،ُٚب   يب   اندبيؼخ حبنًٛب
ًٗ   انز٘   يشكضْب انطجٙ   فٙ   ٔرذسٚجًب   طجًٛب   كًب رّٕفش رؼهًًٛب  . انطت   فٙ   . عشٚشًا   002    فّٛ   ٚضى يغزشف
 

 
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Associate Director for Media Relations, ma110@aub.edu.lb, 
01-353 228 

 
 

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