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  بالرئيس الجديد لجمعية خريجيها العالمية وتحتفل بنشاطاتها   األميرآية تحتفي
  

   . الثالث   بيروت مؤتمرها السنوي   الجامعة األميرآية في   عقدت الجمعية العالمية لخريجي
  

  تكريم قادة الجمعية الذين أنهوا خدمتهم، الجامعة إلى   مبنى وست هول في   عقد في   وهدف المؤتمر الذي
   . والترحيب بقادة الجمعية الجدد 

  
مستهل الحفل أنه سعيد ألن الجامعة باتت تملك جمعية    وقال رئيس الجامعة الدآتور بيتر دورمان في

ة الوقت نفسه للخريجين مروح   وتقّدم في   عالمية للخريجين تؤّمن وصول دعمهم إلى جامعتهم األم،
   . واسعة من الخدمات والموارد

  
.  ألمانيا   جزر المالديف وفي   جديدة لها في   هذا وتنتشر فروع الجمعية حول العالم وقد افتتحت فروعًا

وتستعمل لجنة  .  يتصلون طالبين فتح فروع جديدة   عدد الخريجين الذين   تنامي    وتكبر الالئحة مع 
االلكترونية االجتماعية مثل فايسبوك وتويتر ولينكدين للتواصل مع الجمعية للتواصل مختلف المواقع 

   . الخريجين
  

:  وأردف   ستواجهه،   يرّآز على التحديات الني   إنه   وقال رئيس الجمعية الجديد الدآتور نبيل دجاني
ساء عالقة سليمة مع يهدف إلر   وقال إنه ".  أسعى لتسّلم رئاسة الجمعية   بالجامعة هو ما جعلني   التزامي "

يهدف إلى العمل مع الخريجين وقيادة الجامعة لبناء    آما   م من هم خارج بيروت،هآل الخريجين بمن في
   . العيد الخمسين بعد المئة لتأسيس الجامعة   في   2016   العام   في   يكون جاهزًا   الخريجين   مقر حديث لنادي

  
فذآر أنه خالل السنوات    2011   إلى العام   2007   ئس الجمعية منر   الذي   أما السفير خليل مكاوي

يستقبل    الذي   من التقاليد مثل احتفال الميراث السنوي   األربع بعد تأسيسها أطلقت الجمعية عددًا
  وأضافت     آما أعادت إحياء تقاليد قديمة مثل خاتم التخّرج، .  الخريجين وأوالدهم

      ونّظمت   ، " أونالين "  للخريجين   وأسست مجتمعًا   جديدة،   فروعًا
  آما أطلقت نشرة أخبار الكترونية،   أميرآا الشمالية والشرق األوسط،   لقاءات اقليمية للخريجين في 
   . احتفاالت بمنجزات الخريجين   ورعت على الحرم الجامعي 

  
  بالجامعة والجمعية ال   ولكن التزامي   آرئيس للجمعية،   خدمتي   ُأنهي   صحيح أّنني : " وختم السفير مكاوي

   ". خدمتها   ينشط في   للجامعة وخريجًا   وسأبقى مناصرًا   أبدا،   ينتهي 
  



يستثمر    وفيه اقترح أن   بعد ذلك ألقى رئيس بلدية بيروت الدآتور بالل حمد خطاب االحتفال الرئيسي،
  .   المهنيينالتدريب والتوجيه    الخريجون في

   . وحفل استقبال   وقد تخلل المؤتمر عرض إوبرالي، ".  لبناء قادة للمستقبل   دعونا نعمل معًا : " وختم 
  
أعضاء مجلس الجمعية ولجانها الدائمة بعرض استراتيجيتهم وخططهم للعمل أمام مجلس    غدًا   وسيقوم   

   . الجمعية
  

  أيار   بيروت عقد في   الجامعة األميرآية في   للجمعية العالمية لخريجي   الثاني   أن المؤتمر الدولي    يذآر
   . 2007   آانون الثاني   وُعقد المؤتمر األول في    . 2009 

   
  

 
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  نموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتهاآ   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   لماجيستر،وا   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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