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 الجامعة األميركية في بيروت تُكّرم خّريجيها وتحتفل بلّم شملهم
 
 

 (AUB) ، جمعت الجامعة األميركية في بيروت2019حزيران  29إلى  26على مدى األيام األربعة من 

الجامعة األم، من أنحاء مختلفة من  خّريجيها وعائالتهم واحتفلت بهم. وقد عاد عدد قياسي من الخّريجين إلى

  .لبنان والعالم، لالحتفال بالذكريات، والتمتع ببرنامج منّوع مع األصدقاء والعائلة

 

بدأ اجتماع لّم الشمل بحفل أقيم في الملعب البيضوي األخضر في الحرم الجامعي األعلى، للموسيقي الشهير 

قته فرقته من الموسيقيين والمغنّين. وقد استمتع أكثر من والملّحن وعازف البيانو غي مانوكيان، الذي راف

 .من الخريجين واألصدقاء بليلة من الموسيقى العربية والشعبية واألوبرالية في أجواء الملعب الرائعة 1350

 

وخالل حفل التكريم الذي أقيم في قاعة األسمبلي هول المكتّظة، جرى تكريم أكثر من ثالثمئة من الخريجين 

عاما،  55م ميداليات تذكارية. وقد ُمنحت الميداليات لخّريجي الجامعة الذين يحتفلون بمرور أكثر من بمنحه

( على تخرجهم. وانضم مجموعتان 1994عاما )خريجي العام  25(، و1969عاما )خريجي العام  50و

االً بالذكرى السنوية احتف 2009و 1989خاصتان إلى حفل هذا العام، وهم األطباء الذين تخّرجوا في العامين 

 .الثالثين والعاشرة على تخرجهم على التوالي

 

وقد تحدث رئيس الجامعة األميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري خالل الحفل، وقال للخّريجين 

المحتفلين، "عندما نكّرمكم، فإننا أيًضا نكرم جامعتنا وقوة االرتباط بيننا والتي ال تتخّطى السنوات فقط، بل 

مسافات الجغرافية البعيدة. أسمع من العديد من خّريجينا، ومن أساتذتنا وموظفينا أيًضا، وكثيرون منهم من ال

ً على  الخريجين أوالً وقبل كل شيء، أن عالقتهم مع الجامعة األميركية في بيروت قد أثرت تأثيراً عميقا

هم من ذلك، على القيم التي تُرشد حياتهم، وليس فقط على مساراتهم المهنية التي اختاروها، ولكن، األ

 ".حياتهم

 

"، 2030وتحدث خوري أيًضا عن الرؤية االستراتيجية التي طّورتها الجامعة مؤخًرا تحت ُمسّمى "فيتال 

ومدى أهّميتها بشكل خاص خالل هذه األوقات. وطالب بالتمسك بما جعل الجامعة األميركية في بيروت 



الليبرالي، والممتازية في البحث، وااللتزام الرؤوف بالعناية الطبية بالجميع، عظيمة، وهو روحيتها من التعليم 

وااللتزام الدائم بلبنان والعالم العربي، واألهم، االلتزام بخّريجيها. وأردف خوري: "إن إسهامات خّريجينا 

 ."والتزامهم ووالئهم الدائم هي التي تجعل الجامعة األميركية في بيروت مؤسسة خاصة جداً 

 

وأنهى خوري حديثه قائال، "هذا هو الوقت المناسب لكي تعيد الجامعة األميركية في بيروت تأكيد التزامها 

بلبنان، وبالعالم العربي، وبما بعده. هناك الكثير الذي ينبغي القيام به. وأريد أن تقود الجامعة كل هذه الجهود. 

 ".نشدّ الرحال لهذه المهمةنحن على استعداد للقيادة. ونحن نعّول عليكم ونحن 

 

أما نائب الرئيس المساعد للتطوير وعالقات الخّريجين سلمى ضنّاوي عويضة فكانت قد رحبت بالحضور 

وقالت، "األمر المفّضل لدي في اجتماع لّم شمل الخّريجين هو أني أراكم جميعاً طالباً في العشرين من العمر 

لو أنكم لم تغادروا الحرم الجامعي أبدًا. لكن بالطبع، اآلن، بدالً  مرة أخرى. تتواصلون مجدداً بزمالئكم كما

 ".من األحالم، أرى حنيناً، وبدالً من اآلمال، أرى إنجازات  

 

وتابعت عويضة، "من خالل مكتب عالقات الخّريجين، نعمل بجدّ  لبناء عالقات قوية بين خّريجي الجامعة 

معة. وأود أن أشكركم جميعاً على مشاركتكم القوية وكذلك الدعم األميركية في بيروت وتعزيز ِصالتهم بالجا

الذي قدمتموه دائًما لجامعتكم األم. نحن ممتنّون لكم جميعًا، أنتم يا من قدمتم هدايا مالية لصندوق المنح 

 ".الدراسية الجتماعات لّم الشمل للخريجين. ويدعم هذا الصندوق الطالب المحتاجين والالمعين

 

ة خريجي الجامعة األميركية في بيروت هشام الجارودي ألقى كلمة في الحضور وقال، "صحيح رئيس جمعي

أن ِمَهننا كثيراً ما تأخذنا بعيداً عن الجامعة األميركية في بيروت، ولكننا بالفعل ال نغادرها أبداً. وكلما أعطيُت 

الذين يدعمون جامعتنا األم، موئل  الجامعة أكثر فأكثر، كلما ازددت فخراً لِعلمي إنني من بين الكثيرين

 ".المعرفة في الشرق األوسط

 

(، قال في كلمته، بيروتناجي خوري، الرئيس المؤقت للجمعية العالمية لخريجي الجامعة األميركية في 

، الحملة من أجل  (Boldly AUB) كمانحين لحملة بكل جرأة-أوالً -"تحتاج جامعتنا إلى كل واحد منا 

تكار والخدمة، ولكن أيًضا كموجهين لطالب الجامعة األميركية في بيروت، لمساعدتهم في العثور القيادة واالب

 ".على فرص التدريب والتوظيف

 

، وأحد رواد األعمال الرئيسيين في غرب إفريقيا، ألقى خطابه الرئيسي 1969فيصل الخليل، خّريج العام 

أن يكون هناك شك في أن سنواتي في الجامعة . وأكد الخليل أنه "ال يمكن 1969نيابة عن صف عام 

كانت نقطة تحول شكلت حياتي بشكل كبير." كارال  1969األميركية في بيروت وخاصة ما خبرته خالل عام 

حبيب مراد، إحدى أخصائيي التغذية ورواد األعمال الشهيرين في لبنان، ألقت خطابها الرئيسي نيابة عن 

وء على امتنانها وتقديرها لجامعة صاغت معرفتها وشخصيتها. "أينما ، وختمته بإلقاء الض1994صف عام 

 ".ذهبت، أحضر خبرات الجامعة معي، ألنني فخورة بأن أكون خريجة الجامعة األميركية في بيروت

 



وقد انتهى االحتفال بالتقاط صورة جماعية للخريجين على الدرج، عند البوابة الرئيسية للجامعة، وتالها حفل 

في ساحة األسمبلي هول، ثم حفلة ساهرة للخريجين على الملعب البيضوي األخضر، حيث رقص  استقبال

 .الخريجون مع أصدقائهم وعائالتهم طوال الليل مستمتعين بالترفيه الحي

 

وقد استمّرت أنشطة اجتماع لّم الشمل للخريجين خالل األيام التالية، واشتملت على حفل عشاء استمتع فيه 

عمئة من الحاضرين بأداء الفنان اللبناني جوزيف عطية في جو لبناني أصيل. واختتمت أكثر من أرب

االحتفاالت مع يوم للعائالت في جزين تم تنظيمه بالتنسيق مع مركز الحفاظ على الطبيعة في الجامعة 

 األميركية في بيروت.
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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

 120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 من أكثر
 طبيا   تعليما   توفّر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  
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