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  ،141   وقبل ساعات من احتفال تخّرجها الـ   عند الثانية عشرة ظهرًا،   حزيران المقبل،   26   يوم السبت
تمنح فيه شهادة الدآتوراه الفخرية    هول احتفاًال   قاعة األسمبلي   بيروت في   تقيم الجامعة األميرآية في 

واألفراد   . من رئاسة الدآتور بيتر دورمان   الثاني   ختام العام األآاديمي   وذلك في   لثالثة أفراد متميزين،
والممّثل دريد    إريك رولو،   والصحافي   وليد الخالديالذين سينالون الدآتوراه الفخرية هم البروفسور 

   : منهم   نبذة عن حياة آلًّ   يلي   وفيما .  لحام
  

  - 1   وليد الخالدي
الدفاع عن    إحياء الهوية الفلسطينية وينشط في   يساعد في   والبروفسور وليد الخالدي   منذ ستين عامًا

ومن خالل    المحاضرات وآتابة المقاالت وتحرير وتأليف الكتب، إلقاء    عبر   حقوق الشعب الفلسطيني
وقد بدأ   .  تطوير مؤسسات مثل مؤسسة الدراسات الفلسطينية   ِمنحه الدراسية ونشاطه ودوره في

  التدريس في   استقال من منصبه في   1956   العام   ففي   باآرًا،   آفاحه السياسي   البروفسور الخالدي
والتحق بدائرة العلوم السياسية    غزو السويس،   في   على الدور البريطاني   آسفورد إحتجاجًاجامعة أو 

عندما التحق    1982   حتى العام   حيث عمل أستاذًا   بيروت،   الجامعة االميرآية في   واإلدارة العامة في
هذا المنصب حتى تقاعده    في   وبقي   مرآز دراسات الشرق األوسط،   بجامعة هارفارد آباحث بارز في

   . 1997   العام   في
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.  الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني   في   ينشط أيضًا   مصر إريك رولو   المولود في   الفرنسي   الصحافي
  لوموند،   درج على آتابة اإلفتتاحية للصحيفة الفرنسية،   وأستاذ ومعلق سياسي   وهو آاتب ودبلوماسي 
  رآز رولو في   وبعد أن شغل منصب السفير الفرنسى لدى ليبيا وتونس وترآيا، .  ألآثر من ثالثة عقود 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وآذلك على دول المنطقة مثل    الكثير من آتاباته على الدول العربية في 

  تقاداته الحادة وتقييمه الواقعيوهو معروف بسبب إن .  ايران واسرائيل وترآيا واليونان وقبرص
العديد من إفتتاحياته    بمعرفة وعمق وقوة في   وقد َآَتَب   الشرق األوسط،   لسياسة الواليات المتحدة في 

   . ومقاالته ومؤلفاته عن المنطقة
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وحقق شعبية    الكوميديا،   فيلدراما الملتزمة إجتماعيا وآذلك ا   دريد لّحام عمل في   الممثل السوري
العالم    شهرة فيوواحد من األآثر  1960   سوريا منذ العام  وهو الممثل األآثر شهرة في .  آبيرة
السورية على سيطر لسنوات على الكوميديا    ًاثنائي   شّكل مع الفنان الراحل نهاد قلعيوقد  .  العربي

.  اردييقارن بلوريل وه   جعله   الدعابة الذيالمليء بروح  وتمّيز بأدائه   ن،التلفزيو   خشبة المسرح وفي
وابتعد   محمد الماغوط،   السياسي   رحيدريد لّحام آفريق واحد مع الكاتب المسعمل    فترة الحقة،   في 

شغفه    لّحام   وقد جمع دريد ".  القوميالتعليق  "  وما سماه   الجتماعيعن الكوميديا الصرف إلى النقد ا
منطقة    ونيسيف فيوشغل منصب سفير الطفولة لدى الي   الطفل، إهتمامه الكبير بحقوقالمسرح مع ب

  بيروت بدأت العمل بنظام     الجدير بالذآر أن الجامعة األميرآية في  . وشمال أفريقياالشرق األوسط 
وبعد   1890.العام    االولى فيومنحت الدآتوراه الفخرية    سها،الدآتوراه الفخرية بعد قليل من تأسي

  2003.العام    الجامعة منح الشهادات الفخرية فيعاودت    ف ألآثر من ثالثة عقود،توق
  
  وعددهم    بيروت حتى اآلن  فخرية من الجامعة األميرآية فيمرفق الئحة بكل الفائزين بالدآتوراه ال ( 
 46  (   

  
   
  بيروت   راه الفخرية من الجامعة االميرآية  فيالئحة آاملة بكل الحائزين على الدآتو  

 
وقد منحت  .  قليل من تأسيسهامل بنظام الدآتوراه الفخرية بعد بيروت الع   األميرآية في    بدأت الجامعة
ين حصلوا على الئحة بكل الذ   يلي   وفيما . 1890   العام  توراه الفخرية للمرة االولى فيشهادة الدآ

   : حتى اليوم   الفخرية من الجامعة، الدآتوراهشهادة 
  

   . الفلسفة   في   ، 1890  فارس نمر،
   .  الفلسفة   في   ، 1890  يعقوب صروف،

  
   . الفنون   في   ، 1901  جبر ضوميط،
   . القانون   في   ، 1901  أخنوخ فانوس،

   . الفنون   في   ، 1901  آساب،   شكري
  

   . لفنونا   في   ، 1914  مراد بارودي،
  

   . القانون   في   ، 1916  دانيال بلس،
   . القانون   في   ، 1916  ستيوارت دودج،

   . العلوم الدينية   في   ، 1920  بورتر،   هارفي
  

   .  العلوم   في   ، 1920  نجيب صعب،
  

   . اآلداب   في   ، 1966  بايارد دودج،
  



   . اآلداب   في   ، 1969  فيليب حتي،
   . األآاديميات   في   ، 2003  سعيد، إدوارد 

   . الفن والثقافة   في  ،2003    أمين معلوف،
   . األعمال   في   ، 2003     غصن،   آارلوس

   . األعمال   في   ، 2003  حسيب صباغ،
   . اإلعالم   في   ، 2003  ،   هلن توماس،

   . الشؤون العامة   في   ،2003  االخضر االبراهيمي،
  
   . اإلنسانيات   في   ، 2004  ير مايكل عطيه،الس

   . اإلنسانيات   في   ، 2004  غريغوريان،   ورطان
   . اإلنسانيات   في   ، 2004  بيتر جننغز،

   . اإلنسانيات   في   ، 2004  يو ما، -  يو
  

   . اإلنسانيات   في   ، 2005  رتشارد دبس،
   . اإلنسانيات   في   ، 2005  فيروز،   
   . اإلنسانيات   في   ، 2005  آلغا خان،ا

   . اإلنسانيات   في   ، 2005  غسان تويني،
   . اإلنسانيات   في   ، 2005  أحمد زويل،

  
   . اإلنسانيات   في   ،2006   ناصر الخرافي،   

   . اإلنسانيات   في   ،2006   روبرت فيسك،
   . اإلنسانيات   في   ،2006   زها حديد،

   . اإلنسانيات   في   ،2006   ،سعيد خوري
   . اإلنسانيات   في   ،2006   يونس،   محمد

  
   . اإلنسانيات   في   ،   2007   تشارلز هوستلر،

  اإلنسانيات   في   ،2007   أدونيس،
  اإلنسانيات   في   ،2007   يوسف شاهين،
  اإلنسانيات   في   ،2007   أندريه ريمون،

  
   . اإلنسانيات   في   ،   2008   حنان عشراوي،
   . اإلنسانيات   في   ،   2008   منى حاطوم،
   . اإلنسانيات   في   ،   2008   آيرين خان،

   . اإلنسانيات   في   ،   2008   جورج طعمه،
   . اإلنسانيات   في   ،   2008   أورهان باموك،

  
   . اإلنسانيات   في   ،2009   يوسف الحمد،   عبداللطيف

   . اإلنسانيات   في   ،2009    ق الباز،فارو
   . اإلنسانيات   في   ،2009    ماجدة الرومي،
   . اإلنسانيات   في   ،2009   الياس زرهوني،



  . اإلنسانيات   في   ،2009      توماس موريس،


