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 يدخل غينيس لألرقام القياسية   AUBالعلم اللبناني في

  كأكبر علم مصنوع من دفاتر في إنجاز ھو األول من نوعه في لبنان والعالم

 
  

غينيس لألرقام القياسية عبر صناعة أكبر علم مصنوع من  (AUB) دخلت الجامعة األميركية في بيروت
  .مدرسيّة على الملعب األخضر في حرم الجامعة، ممثالً العلم اللبناني دفاتر

  
 (Share the Flag)"شارك العلم"وقد قام بھذا اإلنجاز مجموعة من طالب الجامعة، تحت عنوان مشروع 

عاونھم كمشرف أكاديمي الدكتور أنطوان صبّاغ من كلية سليمان العليان إلدارة األعمال في الجامعة 
  .، باإلضافة إلى مجموعة كبيرة من األساتذة واإلداريين والعاملين في الجامعة(OSB)  ة في بيروتاألميركي

  
وقد حضر حفل الكشف عن العلم وزير الثقافة الدكتور غطّاس خوري ممثالً كل من فخامة رئيس الجمھوريّة 

ثل دولة رئيس مجلس النواب اللبنانية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. فيما تم
األستاذ نبيه بّري بالنائب محمد قبّاني. كما حضر وفد من موسيقى الجيش اللبناني، باإلضافة إلى ممثل عن 
غينيس لألرقام القياسية. ومن الجامعة حضر رئيسھا الدكتور فضلو خوري ووكيل الشؤون األكاديمية 

ن إلدارة األعمال الدكتور ستيف ھارفي، باإلضافة الى أھل الدكتور محمد حراجلي وعميد كلية سليمان العليا
  .اإلعالم وطالب الجامعة واساتذتھا وإدارييھا والعاملين فيھا ومھتّمين

  
تاله نشيد الجامعة، ليتحدث  ،استھل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني الذي عزفته فرقة موسيقى الجيش مباشرة

  .طباجة، وھو أحد الطالب المنظمينالطالب طارق وبعد ذلك الدكتور حراجي 
  

ھذا وكان قد أعلن سامر خلوف، رئيس إدارة األرقام القياسية والمحكم الرسمي في غينيس لألرقام القياسية، 
عن أن الجامعة األميركية في بيروت قد دخلت غينيس لألرقام القياسية عبر صنع أكبر علم مصنوع من 

  .دفاتر، حيث نجحت في محاولتھا األولى
   



وأخيرا، كتحية تقدير لمؤّسسة الجيش اللبناني وشھدائه، قام إبن الشھيد العقيد داني حرب، ريان حرب، بوضع 
  .آخر دفتر باللون األحمر، ليتكون بذلك كامل العلم اللبناني

  
 دفتر مستخدم في صناعة العلم اللبناني على عدد كبير من المدارس 60,000يذكر بأنه سوف يتم التبرع بال 

اللبنانية الرسمية، بھدف المساھمة في دعم التعليم الرسمي في لبنان لما في ذلك من مصلحة لجميع فئات 
  .المجتمع اللبناني
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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
ً  عضو 900 من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا  120 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 
 


