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وداد القاضي، ومنيب  إلى تمنح الدآتوراه الفخريةسبيروت    الجامعة األميرآية في
    المصري، ودونا شالال

، رئيس الجامعة األميرآية في بيروت، أن الجامعة ستمنح الدآتوراه  بيتر دورمان  أعلن الدآتور
حزيران الجاري خالل تخريجها لطالب الدراسات  22لجمعة يوم ا زينمتمّي دلثالثة أفرا الفخرية
 في االنسانيات، سينالون الدآتوراه الفخرية والممّيزون الثالثة. التخّرج السنوياحتفال  في العليا
  :وهم

  

  وداد القاضي

 والماجيستير والدآتوراه من الجامعة األميرآية في بيروت حازت وداد القاضي على البكالوريوس
وقد أّلفت أحد عشر . هرة عالمية آأحد الباحثين البارزين في الفكر والحضارة االسالمّيينوحّققت ش

رتبة أستاذة الشرف في  حاليًاوهي تحمل . مت في جامعات شهيرةآتابًا وأعماًال عديدة منشورة، وعّل
المتيازها وألبحاثها الطليعية معروفة  آما أنها. الخدمة المتمّيزة لمعهد أفالون، في جامعة شيكاغو

، التي تعتبر موازية العالمية في األدب العربي جائزة الملك فيصلوهي حائزة على . في التعليم
  .لجائزة نوبل في عالم الدراسات العربية

 

  منيب المصري

ُولد في نابلس وعاد إلى . تنتشر مشاريعه حول العالموعالمي  رائدمنيب المصري هو رجل أعمال 
ليكّرس نفسه لبناء الدولة وتشجيع العناية االجتماعية والتعليم والتنمية في  فلسطين منذ عشرين عامًا

وبموازاة نجاحه في األعمال، انكّب على عمل الخير وجهد من أجل السالم في المنطقة، . فلسطين
وقد خدم منيب المصري في عدة مناصب . آما ساعد في وساطة للوحدة في القيادة الفلسطينية

ر دولة سابق في فلسطين، ووزير سابق في الحكومة األردنية، وهو حاليًا عضو حكومية، وهو وزي
سابقًا آعضو في مجلس أمناء الجامعة  منيب المصريوقد خدم . في المجلس التشريعي الفلسطيني

  .األميرآية في بيروت وهو اآلن عضو شرف فيه



  

  دونا شالال

وهي أميرآية من . حياتها للخدمة العامة في التعليم والحكومة واالدارة األآاديميةدونا شالال  آّرست
 ثالث منهاوخدمت آكبيرة االداريين في جامعات  عدةفي العلوم السياسية  أصل لبناني، دّرست

-، ولجامعة ويسكونسن)1987-1980( فكانت رئيسًة لهانتر آولدج في جامعة مدينة نيويورك
وقد خدمت أيضًا في . ولجامعة ميامي في فلوريدا حيث ال تزال رئيستها) 1993- 1987(ماديسون 

عهد في ادارة ) 2001- 1993( وزيرة للصحة والخدمة البشريةوآ. مرآزين حكوميين أميرآيين
  ."أنجح االداريين الحكوميين في األزمنة الحديثةمن "ُوصفت دونا شالال بأنها  نتون،يالرئيس بيل آل

 

    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   امعة األميرآية فيتأسست الج  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

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