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حزيران 9  
 النعريف بخطيبة تخرج الدراسات العليا أماني بيرقدار

 
إنه لمن دواعي سروري الكبير اآلن أن أقدم خطيبة تخرج الدراسات العليا في هذا االحتفال، المرشحة لشهادة الدكتوراه في التمريض 

ة أماني بيرقدار. أماني تتخرج اآلن مع شهادة دكتوراه في التمريض. وقبل ذلك، شغلت جللتمريض الخريمن كلية رفيق الحريري 
العديد من المناصب العالجية واإلدارية واألكاديمية في مجال التمريض. في كلية رفيق الحريري للتمريض، كانت أماني طالبة متميزة 

تحّسن صحة  . أينع اجتهادها وعملها الشاق الدقيق أبحاثاً عالية التأثير يمكن أنباستمرار وأظهرت حماساً وشغفاً للتمريض والبحث
المصابين بداء السكري. كلّفت أماني  بواجبات تعليم طالب البكالوريوس. وقد أشاد بها أعضاء هيئة التعليم والطالب على حد سواء. 

تمريض. وأماني مدافعة قوية عن مهنة التمريض وتطمح إلى وعملت أيًضا كممثلة للطالب في لجنة أبحاث كلية رفيق الحريري لل
إظهار مساهمة هذه المهنة في نظام الرعاية الصحية والمجتمع. ولقد وصفتها هيئة التعليم التي رّشحتها بأنها طالبة دكتوراه مثالية 

 رقدار.ومسؤولة ومتفانية وبليغة للغاية ودائمة االبتسام. أرجوكم رّحبوا معي بالسيدة أماني بي
 

حزيران 10  
 النعريف بخطيبة تخرج البكالوريوس الطالبة جوليا زيدان

 
اآلنسة جوليا زيدان مرشحة لدرجة البكالوريوس في اآلداب في أول مجموعة متخرجة من برنامج التواصل الصحي في كلية العلوم 

حيث أكملت البكالوريوس في التواصل الصحي  صحيةالصحية. تعمل جوليا حاليًا في مركز ممارسات الصحة العامة في كلية العلوم ال
مع تخّصص فرعي في اإلعالم واالتصاالت. في الجامعة األميركية في بيروت، كانت جوليا ممثلة طالبية في مجلس الطالب، وعضواً 

طاً في فريق الروغبي النسائي، ونائب رئيس الهوية السياسية لنادي "التغيير يبدأ من هنا"، ومجّمعة بيانات لمشروع "آمنة" لتعليم ينش
الفتيات السوريات الالجئات، ومتطوعة في منظمة "سعيد" غير الحكومية ووزارة الصحة العامة.  لقد أُثني على جوليا لعملها التطوعي 

وُوصفت بأنها ناضجة ويمكن االعتماد عليها ومتحمّسة ومستعدة دائماً للمساعدة. وجوليا هي على الئحة الشرف لجميع أثناء الجائحة 
الفصول الدراسية، وحصلت على جائزة بنروز وجائزة كرام سنيوره التذكارية في ربيع هذا العام لعلمها وقيادتها ومساهمتها في الحياة 

 لخريجة جوليا زيدان. الجامعية.  يسعدني أن أرحب با
 

حزيران 11  
 النعريف بخطيب تخرج البكالوريوس الطالب إيلي الخوند

 
إنه لمن دواعي سروري الكبير أن أقدم طالبنا الخطيب لهذه األمسية، الخريج إيلي الخوند المرّشح لشهادة البكالوريوس في الهندسة 

 سة والعمارة. يتخرج إيلي بامتياز عالي على الرغم من جمعه بين الهندسةهندسة الكمبيوتر في كلية مارون سمعان للهندوالكهربائية 
وتخّصصه الثانوي في إدارة األعمال. وقد تلقى عرضاً للعمل بدوام كامل من شركة باين اند كومبني كمستشار ألعمالهم في الشرق 

ميركية في بيروت في الحصول على تدريب داخلي األوسط قبل عام من تخّرجه، وهو اآلن يساعد أكثر من مئتي طالب في الجامعة األ
ووظائف بدوام كامل في هذا المجال من خالل النادي االستشاري في الجامعة. في الجامعة، ميّز إيلي نفسه أكاديمياً وحصل على منحة 

في جميع  راتيجية تسويقيةجوزيف ج جاكوبس من الجامعة األميركية في بيروت وثالثين ألف دوالر من بنك لبنان والمهجر لتطوير است
أنحاء لبنان لتحقيق ابتكار آمن في عالج السرطان عبر نظام "حقول عالج األورام". وإيلي ينشط في المشاركة االجتماعية وحماية 

األرواح  األرواح، وهو منقذ في الصليب األحمر اللبناني، ويقدم رعاية استثنائية في فترة ما قبل دخول المستشفى. وإيلي ملتزم بإنقاذ
وهو هادئ واكتسب مهارات تقنية وتجارية وإنسانية  الطالب المثالي. وقد تم وصفه في ترشيحاته كطالب رائع ومتفوق في فصله، ويمثل

  بالسيد إيلي الخوند.ترحبوا معي  قوية. أرجو أن
 


