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  يلتقون في جامعتھم بعد سنوات من تخرجھم  AUBخريجي

  "أنتم قصص نجاح وسفراء ھذه الجامعة"خوري: 

 
 50و 25بمناسبة مرور  1992و 1967بخّريجيھا لعامّي  (AUB) احتفلت الجامعة األميركية في بيروت

سنة على تخرجھم، وأطلقت سلسلة نشاطات تقام على مدى ثالثة أيام، انطلقت بحفل تكريم للخريجين أقيم 
مساء األمس في مبنى " االسمبلي ھول" في حرمھا، حضره رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري ووكيل 

نائب ومد حراجلي ونائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير الدكتور عماد بعلبكي الشؤون األكاديمية الدكتور مح
باإلضافة إلى عدد كبير من عمداء الجامعة وأساتذتھا  عويضة سلمى الرئيس المشارك لشؤون الخريجين

  .والعاملين فيھا والخريجين المكرمين وعائالتھم وأصدقائھم ومھتمين
  

لى قاعة االحتفال ومن ثم النشيد الوطني اللبناني تاله نشيد الجامعة. استھل الحفل بدخول موكب الخريجين إ
افتتحت الحفل رئيسة فرع خريجي كلية العلوم الصحية دارين نجم مرحبة بالحضور، ليتحدث بعد ذلك 
الدكتور فضلو خوري الذي توجه إلى الخريجين برسالة شدد فيھا على أھمية دعمھم للجامعة وبرامجھا 

ي لبنان والعالم العربي خاصة خالل األوقات الصعبة التي تمر بھا المنطقة حاليا، فقال: "على ومساھماتھا ف
الماضية كانت الجامعة األميركية في بيروت منارة أمل للمنطقة اللعالم، و ساھمت من  151مدى السنوات ال 

الجامعة على تأمين أكبر عدد خالل برامج مختلفة بانماء المناطق المحرومة في لبنان والعالم العربي وتعمل 
من المنح الجامعية العطاء فرص التعلم ألكبر عدد من التالميذ الالمعين. ونحن بحاجة إليكم لذلك... تماما كما 
نحن بحاجة إليكم من أجل العمل الذي يقوم به معھد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية من 

العالم العربي، أو العمل الھائل الذي تقوم به كلية العلوم الصحية في بحوث رائدة حول الالجئين في لبنان و
تحديد الظروف الصحية والتوقعات للجنوب العالمي، أو العمل الذي تقوم به كلية الزراعة والعلوم الغذائية 
 حيث ترشدنا إلى األمام في مجال التغذية المستدامة والزراعة... نريد ان تكونوا شركائنا لنصل لتلك

  ."االھداف
  

السيد مازن  "Societe Des Grands Hotels Du Liban " ثم كانت كلمة رئيس مجلس إدارة شركة
الذي قال: "لقد أثرت تجربتي الجامعية على طريقة تفكيري، وأعطتني  1967صالحة ممثال خريجي عام 



العاطفي. وكان ذلك  مجموعة من قيم الحياة مبنية على أسس التواضع والرحمة والرعاية، وعززت ذكائي
أساسيا في حياتي في مجال األعمال."  وأضاف:"أعطتني الجامعة أساسا متينا لمواصلة بناء معرفتي 
وقدراتي؛ لكن عندما أنظر إلى الماضي، أدرك كم فتحت الجامعة األميركية في بيروت أبواب وعيي. علمتني 

ً وقدمت لي مع منصة عظيمة للتفاعل االج تماعي والفكري. كما أعطتني مجموعة أخرى كيف أفكر عقالنيا
من القيم والعقلية التي سمحت لي باالستجابة على نحو كاف وفي الوقت المناسب للتحديات الناشئة عن عالم 
سريع التغير على جميع المستويات. عندما أنظر خمسين عاما إلى الوراء، أشعر باالمتنان ألن ھذه المؤسسة 

أجل حياة أفضل من خالل تزويدي بالمعرفة لفھمھا بشكل أفضل، ولتجربتھا  العظيمة أعطتني الحماس من
بوفرة أكثر، وللمساھمة في المجتمع ككل. ال يمكن للمرء إال أن يشعر باإلعجاب بھذا المنارة الثقافية 

  ".واألكاديمية
  

، 1992خريجي عام أما المؤسس والمدير التنفيذي لشركة بويكر السيد ميشال بيوض، فألقى كلمته كممثل عن 
ً عن التغيرات التكنولوجية والتحوالت العالمية والتحديات التي عاش خاللھا جيله، وعن تمتع ھذا  متحدثا
الجيل بميزات القدرة على الصمود، واإلبداع، والقدرة على التكيف التي تمكنه من تحديد شكل عالم اليوم، 

ً عديدة. وقال: مضيفا أن اسم الجامعة األميركية في بيروت رافق جم يع نجاحات ھذا الجيل وفتحت له أبوابا
"إن الحضور ھنا اليوم ھو عالمة تقدير للجامعة األميركية في بيروت، ولما تمثله لكل واحد منا... جامعة 
للعقول المنفتحة، والمفكرين األحرار، والمتفوقين، ومحددي التوجھات، وكل أولئك الذين ھم بجرأة: الجامعة 

في بيروت. ما قدمته لنا الجامعة األميركية في بيروت ھو طريقة تفكير تحليلية ومنظمة نستخدمھا األميركية 
كل يوم في عملنا وحياتنا، وقد أعطتنا الجامعة األميركية في بيروت أيضا مرساة من شأنھا أن تعيدنا إلى ھذا 

ة األميركية في بيروت ھو اآلالف من البلد، أو تجعلنا نبقى فيه بالرغم من كل الصعاب. ما قدمته لنا الجامع
القادة الناجحين واألطباء والمھندسين ورواد األعمال والفنانين والكتاب والمعلمين... والفرصة للتواصل خالل 

  ." كل ذلك
  

باإلضافة  1992و 1967ومنح رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري خالل الحفل ميداليات لخريجي عامّي 
سنة على تخرجھم. ثم انتقل الخريجين إلى البوابة  55بمناسبة مرور أكثر من  1962 إلى خريجي ما قبل عام

   .الرئيسية للجامعة اللتقاط الصورة التذكارية، وتوجه الجميع بعد ذلك إلى حفل استقبال
  

 Greenبحفل ترفيھي في ساحة  1992و 1967اختتم اليوم األول لنشاطات لقاء خريجي الجامعة لعامّي 
Oval  حفل عشاء  تضمنتفحضره الخريجين وعائالتھم وأصدقائھم. أما نشاطات اليومين الثاني والثالث

) في للجامعة األميركية في بيروت وغيرھا NCCساھر ورحلة إلى حرش بعقلين مع مركز حماية الطبيعة (
  .من النشاطات الترفيھية
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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 ھيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وھي. وممارساتھا ومعاييرھا التعليمية لفلسفتھا كنموذج
ً  عضو700  من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا  130 من أكثر حاليا

ً  توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج ً  تعليما  طبيا
 ً  .سريراً  420  فيه مستشفىً  يضم الذي الطبي مركزھا في وتدريبا

  
 
 

 
  
  

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:              http://twitter.com/AUB_Lebanon 
 


