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  لبنان   في   الديبلوماسي السلك تدخل امرأة أول   خوري، جرداق أنِجال   نعت األميرآية

  
 تدخل امرأة أول   خوري، جرداق أنِجال الدآتورة الممّيزة خريجتها بيروت   في األميرآية الجامعة نعت
 . عامًا   95   عن واشنطن   في ميموريال   سيبلي مستشفى   في أمس وّفيتت   والتي   اللبناني،   الدبلوماسي السلك
   . عامًا   66   منذ واشنطن   في تقيم آانت   وهي

  
 والفلك الرياضيات عالم ابنة   وهي 1915   أيلول   24   في لبنان   في   الشوير،   في   خوري الدآتورة ولدت
  . 1907 )  وماجيستير 1901   بكالوريوس(   جرداق حنا منصور بيروت   في األميرآية الجامعة   في
  

  في 1938   العام   في والماجستير 1937   العام   في البكالوريوس شهادة على   خوري الدآتورة حصلت
 العالقات   في 1968   العام   في الدآتوراه   على وحصلت  .تبيرو   في األميرآية الجامعة من االجتماع علم 

  في الدولية للدراسات جنيف مدرسة   في   أيضًا درست وقد  .واشنطن   في األميرآية الجامعة من وليةالد
  . سويسرا 

   
  في إدارية ومسؤولة االجتماع لعلم مدّرسة   1938   العام   في المهنية حياتها   خوري الدآتورة   بدأت

 الحلفاء راديو مدير مساعدة أيضا آانت   الثانية، العالمية الحرب وخالل  .بيروت   في األميرآية الجامعة 
  .  وفلسطين ولبنان سوريا   في لالستفتاء

    
 مؤتمر إلى لبنان لوفد   عامًا   أمينًا   خوري الدآتورة لبنان   في اإلستقالل حكومة عّينت 1945   العام   في

.  العاصمة واشنطن   في   حديثًا المنشأة لبنان ةبعث   في   أيضًا تعيينها وتم فرانسيسكو سان   في المتحدة األمم
 نيويورك   في لبنان قنصل بصفة خدمت الخمسينيات وبداية األربعينيات أواخر   في مختلفة أوقات   وفي

 1951   العام   في لها   مقررًا اللجنة انتخبتها وقد  . المرأة وضع حول المتحدة األمم لجنة   في لبنان وممثلة
 قبل من األرز وسام منحت 1959   العام   وفي  . عامًا 21   لمدة المتحدة الواليات   في نانلب ومّثلت
   . الوطنية لخدمتها اللبنانية الحكومة

  
 جورج جامعة إلى   خوري الدآتورة انضمت   1966   العام   في اللبنانية الخارجية وزارة من استقالتها بعد

  في تقاعدها حتى هناك التعليم   خوري الدآتورة تابعت وقد .ةالحاآمي لعلم آأستاذة فيرجينيا   في مايسون
  .  1985    العام   في   سنة، 36   معه عاشت   الذي   خوري   شكري   المحامي زوجها   وتوفي.    1982العام

  
 . األميرآي   بيالعر   المحلي المجتمع   وفي العرب الدبلوماسيين بين بارزة شخصية   خوري الدآتورة آانت

    . تشيس   تشيفي   في القديسين لجميع األسقفية الكنيسة مجلس   في عضو منصب شغلت آما 



  
 بيروت   في األميرآية الجامعة أمناء مجلس رئيس   خوري، فيليب نجليها وراءها   خوري الدآتورة تخلف
 وهو   خوري، وجورج   ماساتشوستس،   آامبريدج،   في للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد   في التاريخ وأستاذ
 من   )1942بكالوريوس ( جرداق سلمى شقيقتيها وراءها تخلف آما   آونيتيكت،   دارين،   في أعمال رجل

  آاليفورنيا،   أثرتون، من)  1948ماجيستير   ،1947  بكالوريوس (  نواس وسلوى العاصمة واشنطن
  . حفيدين إلى باإلضافة 

 
 
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   معة األميرآية فيتأسست الجا  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   ن أآثر منم   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . يرًاسر   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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