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  2015-07-27بيروت: 

 لسلوى السنيورة بعاصيري ورنا حّجة األميركية منحت جائزة الخّريج المتمّيز

جائزة الخّريج المتمّيز للسيدة سلوى السنيورة بعاصيري، المديرة منحت الجامعة األميركية في بيروت 
، والدكتورة رنا حّجة، مديرة قسم األمراض البكتريولوجية في 2012العامة لمؤسسة الحريري منذ العام 
 في الواليات المتحدة.  مراكز مكافحة األمراض واتقائها،

 1998للجنة الوطنية لليونسكو بين العامين  سلوى السنيورة بعاصيري كانت األمينة العامةوالسيدة 
، ورئيسة وحدة ميزانية وتمويل تخطيط البرامج في مجموعة البحر المتوسط لالستثمار بين العامين 2011و

 1972، وباحثة اقتصادية متقدمة في لجنة األمم المتحدة لغربي آسيا )االسكوا( بين العامين 1998و 1988
 .1982و

ي حازت على جوائز مهنية متعددة، بينها جائزة أفضل موظف في االدارة االتحادية أما الدكتورة حجة فه
لعملها في تطوير لقاحات لألطفال في الدول النامية. وقد خدمت كمديرة للتحالف  2014األميركية للعام 

، ، وكأستاذة في جامعتي إيموري وجونز هوبكنز2009و 2005العالمي للقاحات، في جنيف، بين العامين 
 وكعضو استشاري لمنظمة الصحة العالمية. 

وقد جرى منح الجائزة خالل اللقاء السنوي للجمعية العالمية لمتخرجي الجامعة األميركية في بيروت، الذي 
واليوم  أمس،عقد في نهاية األسبوع المنصرم. وقد شهد اللقاء تكريم الخريجين، وندوة بعنوان "األمم المتحدة 

 مشاركة الوزير طارق متري والسفير رياض طّباره. وأدار رامي خوري الحوار.بعد سبعين عاماً" ب

وقد ترأس اللقاء رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور مخلوف حدادين ورئيس الجمعية العالمية لمتخرجي الجامعة 
 األميركية في بيروت،المنتهية واليته، الروفسور نبيل دجاني.

 امعة قبل خمسين عاماَ وقبل خمس وعشرين عاماً.وجرى كذلك تكريم من تخرجوا من الج

فيما ألقى  1965وألقت ليلى شرف، العضو في مجلس أمناء الجامعة، الخطاب الرئيسي لخريجي العام 
 –. وُمنحت جائزة خاصة للوريس خوري 1990الدكتور أمين خلف الخطاب الرئيسي لخريجي العام 

 .1945ماً، في العام معلوف التي تخّرجت من الجامعة قبل سبعين عا

ولقد دأبت الجمعية على عقد لقاءات للخريجين سنوياً. وقال البروفسور نبيل دجاني: "أفتخر بأن الجمعية 
العالمية لمتخرجي الجامعة األميركية في بيروت باتت تشّكل جسراً سيربط دائما بين الخريجين وجامعتهم 



ة: "ُيسعدني أن أضم صوتي إلى صوت مهّنئي الخريجين وفاء صعب، الرئيسة الجديدة للجمعياألم". وقالت 
 لخدمة جامعتنا األم، الجامعة األميركية في بيروت".  وأن أتعهد ببذل قصارى جهدي

 
وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 

معاييرها وممارساتها. والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية من كنموذج لفلسفتها التعليمية و
تقّدم الجامعة حالياً ما يناهز مائة برنامج   طالب وطالبة. 8000أعضاء وجسماً طالبياً من حوالي  700 أكثر من

للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر تعليماً طبياً وتدريباً في 
 سريراً. 420  مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
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