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 لشوؤن التطوير AUB عماد بعلبكي نائباً لرئيس ال
 

 

، في بيان، أن الدكتور عماد بعلبكي قد عين نائباً لرئيس (AUB) أعلنت الجامعة األميركية في بيروت 

بعلبكي بتولي  ، وبهذه الصفة سيقوم(Vice President for Advancement) الجامعة لشؤون التطوير 

  .المسؤولية الكاملة واإلشراف المباشر على مكاتب اإلنماء وعالقات الخريجين وخدمات التطوير

 

وقد جاء هذا اإلعالن في بيان من رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري إلى أسرة الجامعة قال فيه: يسعدني 

لدكتور عماد بعلبكي، لمنصب نائب الرئيس أن أُعلن عن تعيين نائب الرئيس المشارك لإلنماء في جامعتنا، ا

للتطوير... لقد نجح الدكتور بعلبكي بشكل بارز كنائب الرئيس المشارك لإلنماء منذ ترقيته من منصب مساعد 

نائب الرئيس قبل خمس سنوات. وهذه السنوات الخمس الماضية شملت أنجح سنوات جمع التبرعات في 

نحن نختتم إحدى أفضل سنوات الجامعة محصوالً في جمع التبرعات، تاريخ الجامعة. ويأتي هذا االعالن و

منحة. وباإلضافة إلى قيادته لفريق مكتب  5400مليون دوالر من التبرعات عبر ما يقارب  45مع أكثر من 

بيروت لجمع التبرعات، نجحت إدارة عماد المباشرة لمجموعة المانحين الرئيسيين في إتمام سلسلة من 

  .ساسية لدعم المشاريع األكاديمية والطبية والتعليمية والبحثية في الجامعةالتبرعات األ

 

وفيها  1985أضاف: بعلبكي من أبناء الجامعة األوفياء، تخرج منها في قّمة صفه في  إدارة األعمال في العام 

هد جورجيا . وحاز فيما بعد على الدكتوراه في التسويق من مع1987حاز على شهادة الماجستير في العام 

كأستاذ مساعد في كلية إدارة  AUB ، فعاد إلى ال1993للتكنولوجيا في الواليات المتحدة األميركية في العام 

. كما شارك في ترسيخها باسم كلية سليمان العليان 2001و 1997األعمال، التي  تولى إدارتها بين العامين 

  .2001و 2000 إلدارة األعمال كأحد أساتذتها المؤسسين في  العامين

 

تابع: للدكتور بعلبكي عدد من المؤلفات، وشارك في وضع الطبعات المخصصة للعالم العربي من اثنين من 

الكتب المرجعية في علم التسويق. وعلى الرغم من أنه بقي معلّماً فّذاً وملتزماً كأستاذ زائر في كلية العليان، 

عندما انضم إلى مكتب شؤون االنماء والعالقات الخارجية  2001بدأ تحّوله لتلبية متطلبات االنماء في شباط 

(، التي حققت أرقاما قياسية 2007-2002كمدير المكتب في  بيروت. ولعب دوراً رائداً في حملة االمتياز )



جديدة لجمع التبرعات للجامعة األميركية في بيروت من حيث مجموع التبرعات، وعددها، وعدد المانحين، 

 .ريجين وفروع الخريجين وأعضاء مجلس األمناء في العطاءومشاركة الخ

 

بإطالق حملة جديدة لجمع التبرعات على مدى األشهر القليلة المقبلة، فهذه لحظة  AUBوختم: "وإذ تهّم ال 

مثالية للدكتور بعلبكي ليتقّدم ويقود جهود جمع التبرعات، والخريجين، والتطوير، متمتّعاً بكامل ثقتي وثقة كل 

عمل معه، من أمنائنا وأساتذتنا وموظّفينا وطالبنا وخريجينا وأصدقائنا وداعمينا"، متمنياً له كل التوفيق  من

 والنجاح في هذا الدور الحيوي للجامعة األميركية في بيروت.
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 :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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