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  واإلعالم التواصل مكتب
 2022 األول تشرين 26 الخميس: بيروت

 

 للنشر -خبر صحفي 

 

 بيروت الجامعة األميركية في أجيال من خريجي

 تحتفل بانضمام بناتها وأبنائها إلى الجامعة 

 
 

الجامعة  انضم آباء وأجداد من خريجي بيروت، الجامعة األميركية في هول في قاعة أسمبي في

إلى  بانتقال شعلة السعي االحتفال السنوي في إلى أوالدهم وأحفادهم الذين التحقوا بها مؤخراً،

 .المعرفة من جيل إلى آخر

 

لهذا العام مناسبة لعائالت الجامعة من أجيال متعددة لالحتفاء  وكان احتفال الميراث الجامعي

وانضم كبار . ألبنائها وبناتها بعالقتها الخاصة بالجامعة واالبتهاج ببداية رحلة التعليم العالي

 .وأعضاء هيئة التعليم إلى االحتفال ورحبوا بالطالب الجدد وأهاليهم والعمداء، قادة الجامعة،

 

والمناسبات  والعالقات مع الخريجين، نائب الرئيس المساعد للتنمية، قالت سلمى عويضة،و

هذا المكان حيث صنعنا ذكريات وصداقات  "بعض أفضل أيام العمر سكبناها في، الجامعية

ً  تدوم مدى الحياة، ." وتابعت، غرف الصفوف الدراسية ال مثيل له داخل وخارج واكتسبنا تعليما

ً  فبيروت   "على الرغم من ذلك كله، . بيروت سفينته أرض التغيير والجامعة األميركية في دائما

ً  لتصبحوا قادة الغد. ونعلم أنكم قادرون."  ونحن نعتمد عليكم جميعا

 

 ً ينتشرون  وت وهمبير الجامعة األميركية في عن أُسرة خريجي وتحدثت سلمى عويضة أيضا

وأردفت أن الجامعة . جميع أنحاء العالم وتكلمت عن أهمية بقائهم على اتصال بالجامعة في

ً  من الخريجين األحياء في أكثر من مئة وثماني عشرة  اليوم لديها أكثر من ستة وسبعين ألفا
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ً دولة وأن هناك سبٌع  يتم إنشاء المزيد من هذه  و العالم،جميع أنحاء  للخريجين في وستون فرعا

 .الفروع

 

" بيت "إلى الطالب ورّحب بهم في وتحدّث مدير القبول والمساعدات المالية أنطوان صّباغ

من  ستبقون جزءاً . بيروت أُسرة الجامعة األميركية في بكم في أهالً ، "وقال. أهلهم وأجدادهم

 ."ولبقية عمركم حتى خارج أسوار هذا الحرم الجامعي ة،الجامع

 

 شكرت الخريجين لدعمهم لمهمة الجامعة األميركية في عميدة شؤون الطالب، نائلة العقل،

يلتزم الموظفون  "وقالت،. بيروت وإليمانهم بالجامعة وإيالئها ثقتهم لتعليم أوالدهم وأحفادهم

بيروت بضمان توفير بيئة  الجامعة األميركية في في يئة التعليم والجسم الطالبيوأعضاء ه

 ."يمكنهم فيها العيش والتعلم والنمو ألوالدكم وأحفادكم داعمة

 

روى كيف "شهدت الجامعة على  بيروت، رئيس الجامعة األميركية في الدكتور فضلو خوري،

وقولبوا  صفوفها الدراسية، رائعين شّكلوا تفكيرهم وحياتهم في أفراداً مدى عقود وأجيال 

 وتركوا وراءهم مواريث النجاح والتغيير واالزدهار، مجتمعاتهم والعالم خارج أسوارها،

 ."وسلّموا الشعلة إلى فلذات أكبادهم لمواصلة السعي

 

نتطّلع ، "بيروت وقال الجامعة األميركية في وشكرهم على اختيار ثم خاطب خوري الطالب،

، كما خاطب الخريجين قائالً ." إلى التعرف عليكم وعلى مواهبكم ووجهات نظركم وآمالكم

 ."والنخراطكم المستمر مع جامعتكم األم لكم ألنكم عهدتم إلينا بميراثكم، شكراً "

 

الكيمياء من العام ألف وتسعمئة  بيروت في األميركية في خّريج الجامعة الوالد عبد هللا دبغي،

السفر إلى ، "وقال.  روى تجربته كخريج للجامعة وكوالد لطالبة جديدة فيها وواحد وتسعين،

الخارج كان ممكناً، لكنني أردت أن تتذّوق ابنتي تجربة الجامعة األميركية في بيروت كما 

فعلتُ  أنا. ال أقدر أن أصف الفخر والفرح عندما التحقت ابنتي بالجامعة. كنا سعداء للغاية ألن 

 الجامعة األميركية في بيروت ستنشىء ابنتنا على البراعة والجودة والعقل المنفتح."

 

واختتم الحفل بصورة جماعية تقليدية على ساللم بوابة الجامعة الرئيسية، وتبعه حفل استقبال 

 باحة القاعة حيث أقيم الحفل.في 
 
 

**** 

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

Simon Kachar, PhD 
Interim Director of the Office of Communications 
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 بيروت لمحة عن الجامعة األميركية في
 

 الليبرالي وترتكز فلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها على النموذج األميركي1866 العام  بيروت في تأسست الجامعة األميركية في
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. وهيئتها التعليمية تضم أكثر من ثمانمائة أستاذ متفّرغ، أما ركيةيوالجامعة األم. للتعليم العالي

جسمها الطالبي فيشّكل من أكثر من ثمانية آالف طالب. وتقدم الجامعة األميركية في بيروت حاليا أكثر من مئة وعشرين برنامجا   للحصول 
على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهي توفّر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء المنطقة في مركزها الطبي 

 الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا  .
 

 :لالطالع على أخبار وأحداث الجامعة األميركية في بيروت
aub.edu.lb | Facebook | Twitter 

 

https://aub.edu.lb/
https://www.facebook.com/aub.edu.lb/
http://twitter.com/AUB_Lebanon

