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رئيش الجمهىرية اللبنانية يرعى وضع حجر االصاس للمبنى  األكاديمي والعالجي التابع 
 للمركز الطبي في الجامعة األمريكية في بيروت 

 

نهًبُى األكبدًًٌ ٔضع حدش األعبط  انعًبد يٍشبل عهًٍبٌٌشعى سئٍظ اندًٕٓسٌت انهبُبٍَت 

، ٔرنك AUBMC)ذ بدبَب يبُى انًشكض انطبً نهدبيعت األيشٌكٍت فً بٍشٔث )ٔانعالخً انزي عٍشٍّ
 قاعة عصاو فارس،اٌهٕل اندبسي فً  52فً حًبو انغبعت انحبدٌت عششة يٍ صببذ ٌٕو انثالثبء فً 

 . نجامعة األمرٌكٍة فً بٍروتا
 

بٍتر  ري ورئٍس انجامعةانخىس. فٍهٍب ء انجامعة مىاأئٍس مجهس و ٌشهذ االحتفال كهمات نكم مه ر

وضع حجر انذكتىر محمذ ح. صائغ.  وٌهً رنك عمٍذ كهٍة انطب ووائب رئٍس انشؤون انطبٍة  ن وادورم

 انطبٍة. االساس فً مىقع انمبىى، شارع معماري مقابم مكتبة صعب

 
حً ضًٍ خطت اًَبئٍت أحدذس االشبسة انى اٌ ْزا انًبُى، انزي عٍُضى انى انصشذ انطبً ٔاألكبدًًٌ، ٌ

َٔخٍدت خٕٓد حثٍثت، ٔثًشة حخطٍط طٌٕم األيذ ٌٓذف انى  "،5252نهًشكض انطبً ححج عُٕاٌ "سؤٌت  
انذٔنً كعُٕاٌ يخدذد ناليخٍبص حعضٌض يٕقع انًشكض انطبً ٔببنخحذٌذ يٕقع نبُبٌ عهى انصعٍذ االقهًًٍ ٔ

 فً انًعبٌٍش انطبٍت ٔانعهًٍت انشفٍعت.
 

ٌغش انًشكض االعاليً دعٕحكى نهًشبسكت فً ْزا االحخفبل ٌٔشخٕ يٍ انضيالء االعاليٍٍٍ االحصبل 
 نخبكٍذ حضٕسْى بٓذف حغٍٓم دخٕنٓى ٔانحضٕس انى يكبٌ االحخفبل قبم َصف عبعت.

 
 
 

 

 نهخعهٍى انعبنً انهٍبشانً األيٍشكً ٔحعخًذ انُظبو انخعهًًٍ 1866انعبو  بٍشٔث فً األيٍشكٍت فًحأعغج اندبيعت  
 حضى ٍْئت حعهًٍٍت يٍ  خبيعت بحثٍت حذسٌغٍت، ٔاندبيعت ًْ .كًُٕرج نفهغفخٓب انخعهًٍٍت ٔيعبٌٍشْب ٔيًبسعبحٓب

ٌُبْض يبئت  يب حقّذو اندبيعت حبنًٍب  .طبنب ٔطبنبت 8000 حٕانًيٍ  طالبًٍب أعضبء ٔخغًًب 700 ٍي شثكأ
 طبًٍب كًب حّٕفش حعهًًٍب .انطب ٔانذكخٕساِ فً ٔانذكخٕساِ، ٔانًبخٍغخش، بشَبيح نهحصٕل عهى انبكبنٕسٌٕط،

 .عشٌشًا 420  فٍّ ٌضى يغخشفًى انزي يشكضْب انطبً فً ٔحذسٌبًب

 


