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  AUB في حديد زها تكريم
 

 عصام معهد قاعة في حديد زها للراحلة تكريميا   معرضا   (AUB) بيروت في األميركية الجامعة افتتحت
 حديد عائلة ومن الجامعة أسرة من أفراد بحضور الجامعة حرم في الدولية والشؤون العامة للسياسات فارس

 العربي المركز مع بالتنسيق المعرض هذا بيروت في األميركية الجامعة مكتبات نّظمت وقد. وأصدقائها
 .الجاري من أيار 13 حتى يستمر الذي المعمارية للهندسة

 
 وعبقريتها، حديد بإنجازات فيها اشاد مةكل حراجلي محمد الدكتور بالوكالة األكاديمية الشؤون وكيل وألقى
 الجامعة دور رفدت متميزة كمعمارية ثم كطالبة أول   بيروت في األميركية بالجامعة عالقتها رسوخ ُمبرزا
 .واإلبداع للتغيير وكحافز كجسر

 
 إلى ذهبت التي بالمعمارية الراحلة عربيد جورج الجامعة في والتصميم المعمارية الهندسة أستاذ ووصف

 أدهشته حيث ،2003 العام في الجامعة في معها لقائه على الحضور واطلع. قبل من أحد   يذهب لم حيث
 تحددها أن ترفض حرة كامرأة بها أعجب إنه وقال. واإلبداع والتحّدي، والمخاطرة، الحر، التفكير في بثباتها

 .تقاليد أو أحكام أو هوية تأسرها أو
 
 خالل من حديد لزها اكتشافها واصفة   مقالة من مقتطفات حسين السيد ليلى المعمارية الهندسة طالبة قرأت ثم

 ."المستحيل عّمرت" حديد زها أن وقالت التذكارية، يافث مكتبة مجموعات
 

 نشاط وصف في أسهبت وهي. وداعمة مخلصة صديقة كانت حديد أن الراحلة، صديقة نصار، نليدا وقالت
 .العربي العالم في وخاصة المرأة، لتمكين حديد زها وجهود

 
 نفسها وضعت زها: "قائلة حديد، بها تمتعت التي الجذابة الشخصية عن فتحدثت حديد رنا القتها العائلة كلمة
 على والقيمة بيروت في األميركية الجامعة مكتبات من هللا عطا مارييت أخيرا   لتتكلم ،"لمسته ما كل في

 وتكلمت. المعرض تنظيم في ساهمت التي بيروت في األميركية الجامعة وحدات كل فيها شكرت المعرض،
 .مبادراتها من العديد خالل من حديد السيدة إبداع تعكس التي المعرض فئات عن بالتفصيل
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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  
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