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الجامعة األميركية في بيروت بمبنى مدخلها الرئيسي مع اقتراب عيدها تحتفل 
 المئةبعد  الخمسين

 
 

مع حفل  مبنى مدخلها الرئيسي وهو تحتفل الجامعة األميركية في بيروت بأحد معالمها التراثية المميزة
 ظهر تاريخ المدخل الرئيسي الحافل وهندسته المعمارية ورمزيته.معرض ي  واستقبال خاص 

 
وكانت الجامعة قد أكملت مؤخراً أعمال ترميم وتجديد مدخلها الرئيسي )ماين غايت( على شارع بلس،  

بكالوريوس في العام بشهادة الجامعة  وذلك بمنحة سخّية من السيد كرم طّنوس ضومط الذي تخرج من
بمرور  2016. وقد جاءت منحة السيد ضومط تمهيداً لالحتفال في العام 1980وماجيستر في العام  1978

 على تأسيس الجامعة األميركية في بيروت. اً مئة وخمسين عام
 

ند مدخل مبنى االدارة وبمناسبة االنتهاء من ترميم وتجديد مدخلها الرئيسي، ستقيم الجامعة احتفاالً ع
تشرين األول  19ثنين السادسة والنصف من مساء اإلالساعة الرئيسي كولدج هول في الحرم الجامعي، عند 

رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري، والسيد كرم طّنوس  خالل االحتفالسيتكلم  . و2015 الجاري
سيزاح الستار عن لوحة تذكارية عند  ومن بعدهاضومط، ومدير مكتبات الجامعة الدكتور لقمان مّحو، 

 مدخل كولدج هول.
 

وبعد االحتفال أمام مبنى كولدج هول، سيجري في قاعة ملحس للعموم في مبنى وست هول في الجامعة 
افتتاح معرض صور ووثائق وقصص شخصية مستوحاة من مدخل الجامعة الرئيسي ومحفوظة في أرشيف 

عاماً. كما  114الحافل والمتنّوع للمدخل الرئيسي الذي تأسس قبل  الجامعة. وسي برز هذا المعرض التاريخ
ضافة إلى تأثير الجامعة وفن العمارة في تصميمه، باإل عبر السنينالمتغّيرة  ة مبنى المدخلسيعرض وظيف

 ومدخلها على محيطها، وانغماسهما في حياة الجوار. 
 

، 2015 تشرين األول الجاري 23تشرين األول الجاري إلى الجمعة  20وسيستمر المعرض من الثالثاء 
 فاتحاً أبوابه كل يوم بين التاسعة صباحاً والخامسة مساًء. 

 
 
 
 



وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
وذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. وهي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية تتكون من كنم

 120تقّدم الجامعة حالياً أكثر من  طالب وطالبة. 8,500عضو وجسماً طالبياً يضم حوالي 700 أكثر من 
ي الطب. كما توّفر تعليماً طبياً برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه ف

 سريراً. 420  وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
 
 

 
 

 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بمكتب اإلعالم في الجامعة األميركية في بيروت:

 
75 96 85-01, on@aub.edu.lbinformatiOffice of Communications,  

 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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