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 AUB على مركز جراحة العيادات الخارجية تطلق اسم طانيوس وثريا سمعان 

 

في بيان عن إطالق إسم الراحلين طانيوس وثريا سمعان على  (AUB) أعلنت الجامعية األميركية في بيروت

الجامعة، وذلك بعد تلقيها هبة بقيمة عشرة ماليين مركز جراحة العيادات الخارجية في المركز الطبي في 

  .دوالر أمريكي من مؤسسة سمعان

 

وُرزقا بسبعة  1941وقد ولد طانيوس سمعان في ديردغيّا في جنوب لبنان وتزّوج من ثريا الخوري في العام 

 .أوالد هم ماري، ونادية، وجورج، وسمعان، ونصرة، ومارون، وسيدة

 

سمعان بقوة بالتعليم والعمل الخيري ونقال هذا االيمان إلى أوالدهما السبعة وأحفادهما وقد آمن طانيوس وثريا 

 .الثالثة والعشرين

 

ويترامى مركز طانيوس وثريا سمعان لجراحة العيادات الخارجية على مساحة ألفَي متر مربع وهو مخصص 

اته لدخولهم. وسيقام المشروع في للمرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية  ويغادرون المستشفى في اليوم ذ

الطابق التاسع من المبنى الجديد للمركز الطبي، والمدعو مركز حليم وعايدة دانيال األكاديمي والعالجي. 

وسيتم إطالق إسم طانيوس وثريا سمعان رسمياً على مركز جراحة العيادات الخارجية في الربع الثاني من 

 .2017العام 

 

واسعة من اإلجرائيات للمرضى الذين ال يتطلب عالجهم الجراحي البقاء في  وسيوفّر المركز مجموعة

المستشفى. وسيتألف المركز من منطقة التحضير للجراحة، وثالث غرف عمليات فائقة التجهيز، وقاعة 

لإلنعاش، وصيدلية، ومنشاءات دعم أُخرى. وسيكون مركز طانيوس وثريا سمعان لجراحة العيادات 

 .ليكون مريحاً ومالئماً للمرضى الخارجية مصّماً 

 

على يد العضو في مجلس أمناء الجامعة األميركية في بيروت  2011وقد تأسست مؤسسة سمعان في العام 

 .مارون سمعان. ومؤسسة سمعان تقوم بأعمال خيرية دعماً للتعليم، واالستشفاء، والرعاية االجتماعية



األميركية في بيروت مع بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية في وقد تخّرج السيد مارون سمعان من الجامعة 

. وكان حتى 2013. وهو ينشط كعضو في مجلس أمناء الجامعة األميركية في بيروت منذ عام 1977العام 

وقت قريب عضواً في مجلس أمناء الجامعة األميركية في الشارقة.  وهو أيضا عضو مؤسس في المنتدى 

مية. كما أنه شارك في تأسيس شركة بتروفاك الدولية، والواردة على مؤشر فاينانشال تايمز العربي للبيئة والتن

 .2013ألفضل مئة شركة. وهو ترأّس شركة بتروفاك إلى أن تقاعد في كانون االول من العام 

 

رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري: "نحن شاكرون جدا لمؤسسة سمعان، فدعمها سيمّكن المرضى  وقال

المركز الطبي في الجامعة من اختبار الرعاية العالمية المستوى في الجراحة في العيادات الخارجية،  في

وسوف تضمن أن لدينا أفضل وألمع الجراحين واألطباء والممرضين والمتدربين للحصول على أفضل تهيئة 

 ."ممكنة لممارسة الطب. إن هذه المنحة هي حقاً منحة سخيّة وفاعلة

 

 رجا رتبة وعميد العالمية واستراتيجياتها الطبية للشؤون التنفيذي الرئيس نائب الصايغ، محمد ورالدكت أما

 رفع إلى تسعى والتي الطبي للمركز" 2020 رؤية" تحقيق في حاسمة خطوة هذه: "فقال الطب لكلية خوري

 مؤسسة سخاء وبفضل. العالم في الطبية المراكز أفضل في الرعاية نوعية مع لتتساوى فيه الرعاية نوعية

 ".واقعاً  الرؤية هذه لجعل الالزمة بالتسهيالت الطبي وفريقهم المميزين أساتذتنا تزويد سيمكننا سمعان،

 

أما عضو مجلس أمناء الجامعة مارون سمعان فشكر الرئيس خوري ونائب الرئيس الدكتور الصايغ على 

مناسبة. وأردف "هذا يتماشى مع معتقداتي، ومع الفرصة لتكريم حياة وتراث طانيوس وثريا سمعان بطريقة 

 أهداف مؤسسة سمعان ".
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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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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