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في  منح جائزة عبد الحميد حالب لالمتياز في الخدمة الستشاريَْين اثنين متميّزين

 AUB  مكتب البرامج الخارجية االقليمية في

 
حفل توزيع جوائز   (AUB)في الجامعة األميركية في بيروت (REP) مكتب البرامج الخارجية اإلقليمية نظم

الحميد حالب لالمتياز في الخدمة على مستحقيها من استشاريي المكتب المتميزين من أسرة الجامعة، عبد 

 .والذين أبرز عملهم القيم األساسية للجامعة وااللتزام بالتميّز في الخدمة

 

أنطوان غوش من قسم الكيمياء في  دكتوروقد تم اختيار الطبيب البروفسور جورج أعرج من كلية الطب وال

لية اآلداب والعلوم للحصول على الجائزة بسبب تركيزهما على خدمة المتعاملين معهما والتزامهما باالمتياز ك

في الخدمة وتفانيهما لمهامهما، وتحلّيهما بروح الفريق. وقال نائب رئيس الجامعة للبرامج الخارجية االقليمية 

امعة األميركية في بيروت لخدمة شعوب الدكتور حسان دياب أن المكّرمين أعرج وغوش رفدا مهمة الج

الشرق األوسط وما وراءه، ودعما مهمة المكتب في توفير الخدمات المهنية العالميةَ المستوى للشرق األوسط 

 .وشمال أفريقيا

 

، هو مدير علم الجرثوميات 1976والبروفسور جورج أعرج الذي تخّرج طبيباً من الجامعة في العام 

لطبي في الجامعة األميركية في بيروت. وقد نال الجائزة لمشروعه الذي أثّر إيجابا على العالجي في المركز ا

القطاع الصحي في فلسطين )الضفة الغربية وقطاع غزة(. كما كان للدكتور أعرج دور أساسي على مدى 

 ، لتدريب(MWTF)  العقد الماضي في تنفيذ مشروع صحي بتمويل من صندوق إستئمان الرعاية الطبية

 .ستة عشر مجموعة بعديد يقارب ثالثمئة محترف في مجال الرعاية الطبية

 

أما أستاذ الكيمياء البيئية والتحليل األساسي في الجامعة األميركية في بيروت، الدكتور أنطوان غوش، فقد 

مشروع ساهم في العديد من المشاريع بما في ذلك تطوير أكبر مشروع في قطاع التعليم العام في لبنان وهو 

"دراستي" للمساعدة في إعادة تأهيل المدارس وتحسين إمكانات المدّرسين، والذي تم تنفيذه بالتنسيق مع 

وزارة التربية والتعليم العالي وبتمويل من الوكالة األميركية للتنمية الدولية. وقد كان لهذا المشروع تأثير كبير 



ولى والاانية للجامعة األميركية في بيروت بقيادة مبادرة على إصالح قطاع التعليم العام. وسمح في دورتيه األ

 .وطنية لتدريب المئات من مدّرسي المدارس العامة ومدّربي مدّرسيها

 

وتأثيره االيجابي في  االقليميةوقد قّدم كل من الفائَزين مشروعه، مشّدداً على أهمية مكتب البرامج الخارجية 

 .جميع أنحاء المنطقة، عبر العقود األربعة لنأسيسه

 

لتوزيع جوائز عبد الحميد حالب لالمتياز في  االقليمية يُنَظّم حفل مكتب البرامج الخارجية 2009ومنذ العام 

صحاب الشأن الخدمة، ويُختار الفائزون باالعتماد على  مراجعات واسعة لمشاريعهم وشهادات من الزمالء وأ

 .حول تفوقها النوعي والكمي كإثبات لتحقيق االمتياز في العمل االستشاري

 

والجدير بالذكر أن الجائزة تحمل اسم الدكتور عبد الحميد حالب، نائب الرئيس المؤسس لمكتب البرامج 

يسه، وخدم الخارجية االقليمية، تكريماً له. وهو أشرف على سير عمليات المكتب في أول عقدين بعد تأس

. وقد 1997وحتى العام  1976كنائب الرئيس للمكتب منذ أشرف على تأسيسه خالل الفترة الشائكة في العام 

 .خدم الجامعة األميركية في بيروت ألكار من أربعة عقود كأستاذ، وإداري، ومستشار لرئيس الجامعة

 

ة مع الجامعة األميركية في بيروت اليوم. وقال الدكتور حالب: "من أشّد أسباب سروري االحتفال بهذه الجائز

يتابع المهمة و ينشر المشاريع واإلنجازات. هذه علة  االقليمية ويسعدني أن أرى أن مكتب البرامج الخارجية

 ."إيماننا الراسخ بلبنان. والجامعة األميركية في بيروت تزدهر في المنطقة مع إسمها الطيّب

 

 الدكتور فضلو خوري: "استشاريو مكتب البرامج الخارجية بيروت في األميركية الجامعةوقال رئيس 

هم سفراء الجامعة، يحملون قيمها إلى البلدان التي يُحدثون فيها فرقاً. إن مكّرَمينا اليوم فردان  االقليمية

استانائيان  تجاوزا متطلبات عملهما اليومي لنشر معارف الجامعة األميركية في بيروت خارج أسوارها، 

 ."ك تماشياً مع روحية الدكتور عبد الحميد حالبوذل

 

في الجامعة األميركية في بيروت بتأسيس التعليم الرفيع الجودة  االقليمية وقد ساهم مكتب البرامج الخارجية

في المنطقة من خالل إنشاء إو المساعدة في تأسيس ثالثين جامعة في أحد عشر دولة من دول منظومة مينا 

مال أفريقيا( ، كما أنشأ أو ساهم في تأسيس أربعين جامعة في خمس عشرة دولة حول )الشرق األوسط وش

 .العالم

 

وقال الدكتور حسان دياب: "أود أن أنوه بالجهود الرائعة التي بذلها المئات من استشاريي مكتب البرامج 

. وأنّوه كذلك بالفريق والتي وفّرت عبر السنين جهداً متميزاً في أكار من ألف مشروع االقليمية الخارجية

والذي عمل دون كلل وبتفاني على مدى سنوات عديدة. ومن  االقليمية الرائع في مكتب البرامج الخارجية

خالل هذه الجائزة، يابت مكتب البرامج الخارجية االقليمية التزامه باالمتياز في الخدمة وتوفير حوافز ألساتذة 

 ."مكتب الخدمات االقليمية الخارجيةالجامعة وموظفيها للعمل كاستشاريين في 

 



 منحة دراسية لمركز التعليم المستمر

 

ن  وقد أعلن الدكتور حسان دياب خالل االحتفال إنشاء منحة دراسية بقيمة مئة ألف دوالر مقدمة إلى مكوِّ

معية هو مركز التعليم المستمر. والمنحة مقدمة من فرع الج االقليمية رئيسي من مكتب البرامج الخارجية

 .العالمية لخريجي الجامعة األميركية في بيروت فرع أبو ظبي، والتي ماّلها الياس عّساف

 

وهذه المنحة هي منحة مركز التعليم المستمر األولى وهي ستخّصص سنويا للخريجين الاالثة أو األربعة  

 لوم منه.الذين يحققون أفضل النتائج لتمويل استمرار دراستهم في المركز للحصول على الدب

 

*** 
 
 

 :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  

 
 

 
 
 

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