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 "2018فضلو خوري ينال "جائزة اليوم العالمي لإلمتناع عن تعاطي التبغ 

 من منظمة الصحة العالمية

 
الدكتور فضلو خوري جائزة "اليوم العالمي لإلمتناع عن   (AUB)نال رئيس الجامعة األميركية في بيروت

، وهي جائزة سنوية تمنح في كل عام، تكّرم من (WHO)  "، من منظمة الصحة العالمية2018تعاطي التبغ 

خاللها منظمة الصحة العالمية األفراد أو المنظمات في كل إقليم من أقاليمها الستة إلنجازاتهم في مجال 

ويتجّسد هذا االعتراف في الجائزة الخاصة التقديرية من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مكافحة التبغ. 

 .وفي جوائز اليوم العالمي لالمتناع عن التدخين

 

وتأتي تلك الجائزة كلفتة لكافة الجهود التي كان وما زال يعمل عيلها الرئيس خوري من أجل جعل حرم 

من التدخين وكافة أنواع التبغ، وهو هدف تحقق بالكامل مع بداية العام  الجامعة األميركية في بيروت خال  

2018.  

 

وكان رئيس مجلس أمناء الجامعة األميركية في بيروت الدكتور فيليب خوري قد توجه برسالة إلى أعضاء 

جال. مجلس األمناء يعبر من خاللها عن مدى سروره بهذا التكريم وفخره بإنجاز الرئيس خوري في هذا الم

ومما جاء في الرسالة: "يسعدني جداً أن أبلغكم بأن رئيسنا الدكتور فضلو خوري سيحصل على جائزة من 

 من منظمة الصحة العالمية. هذا 2018جوائز "اليوم العالمي لالمتناع تعاطي التبغ" للعام 

 

ام التبغ. وقد أظهر هذا أضاف: "شرف رائع لـفضلو الذي يتضمن مجهود حياته التزاماً راسخاً بمكافحة استخد

االلتزام في الجامعة األميركية في بيروت بمجرد أن أصبح رئيسنا من خالل قيادته الجهود الرامية إلى جعل 

 ".حرم الجامعة خالياً من التبغ

 

وباإلضافة إلى الجائزة الخاصة التقديرية من المدير العام، نال ثالثة وثالثون فرداً ومؤسسة جوائز اليوم 

 .. وستة من الفائزين ينتمون إلى منطقة شرقي المتوسط2018مي لالمتناع عن التدخين للعام العال

 



وهو أول  2004والجدير ذكره بأن الرئيس خوري هو ثاني رئيس جامعة يتلقّى الجائزة منذ إنشائها في العام 

خالل تكريمه، تصبح الجامعة قائد للتعليم العالي ينال هذا التكريم من المكتب اإلقليمي لشرقي المتوسط. ومن 

األميركية في بيروت المؤسسة األولى من نوعها التي تكّرمها منظمة الصحة العالمية لموقفها الحامي الطالب 

 .من مضار التبغ في منطقة تعرف عموماً بتراخيها تجاه مكافحة التبغ

 

 المعنيين في المنظمة.هذا وسيصار إلى تسليم الجائزة للرئيس خوري في وقت الحق من السنة بحسب 
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
 

 
Simon Kachar  
Director of News and Media Relations  
Mobile: (+961) 3-427-024   
Office: (+961) 1-374-374 ext: 2676  
Email: sk158@aub.edu.lb  

 
 
 
 

 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

 120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 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 
Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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