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والجمعية العالمية لخريجيها تعلنان عن قيادة  الجامعة األميركية في بيروت

 جديدة للجمعية برئاسة وفاء صعب

أنجزت الجمعية العالمية لخريجي الجامعة األميركية في بيروت سبقاً تاريخياً عبر انتخاب أول إمرأة  

وهي  ،تحمل الماجيستر التنفيذية في ادارة األعمال من الجامعة التي ،هي وفاء صعبورئيسة لها، 

 عضو في مجلس ادارتها.و الرئيسة التنفيذية لشركة دهانات تينول الدولية المحدودة

وتخلف وفاء صعب البروفسور نبيل دجاني، أستاذ الدراسات اإلعالمية الذي ترأس الجمعية من العام 

 إلى العام الجاري. 2011

ء صعب: "أنا أؤمن بقوة بدور الجامعة في حياة خريجيها. وكوني خدمت كرئيسة لفرع وتقول وفا

خريجي الماجيستر التنفيذية في الجمعية، أقدر تماما المسؤولية الوازنة الملقاة على عاتقي في سبيل 

لهذه  تدعيم وتشجيع هذه الجمعية الرائعة. وبصفتي رئيستها، أتطلع إلى توسيع إمكانيات النمو الهائلة

 العائلة القوية."

وباالضافة الى رئاستها لفرع خريجي الماجيستر التنفيذية في الجمعية العالمية لخريجي الجامعة 

تأسست في التي األميركية في بيروت، ترأس وفاء صعب شركة دهانات تينول الدولية المحدودة 

ويفات الدولية )سابيس(، المملوكة من أسرتها. كما أنها نائب الرئيس لمدرسة الشو1956العام 

وعضو في مجلس إدارة منظمة أميديست، وعضو في المجلس االستشاري الدولي للجامعة اللبنانية 

مجموعة ملتقى التأثير المدني وفي لجنتي مهرجانات بعلبك وبيت األميركية. وهي أيضاً عضو في 

 الدين وفي الصليب األحمر اللبناني.

 مية البشرية من الجامعة اللبنانية األميركيةنبكالوريوس في التوكانت وفاء صعب قد حازت على ال

وأتبعتها بالماجيستر التنفيذية في ادارة األعمال من الجامعة األميركية في بيروت في  1991في العام 

. وهي ستتعاون مع زمالء لها في مجلس مدراء الجمعية العالمية لخريجي الجامعة 2007العام 

في رسم مسار للجمعية.  ،ومع الهيئات القيادية األخرى من جميع أنحاء العالماألميركية في بيروت 

وتعكس عضوية مجلس مدراء الجمعية الجديد التزام الجامعة والجمعية بتوفير تمثيل عالمي فعالً 

 م خمس وخمسون ألفاً.هلخريجي الجامعة وعدد



 د هم:يوأعضاء مجلس ادارة الجمعية الجد

 

 (.BBA '79 ،MBA '93رندة بدير، لبنان ) -

 (.BEN '99 ،'05 MENهبة بيطار، لبنان ) -

 (. 1969-1968جون رتشارد تشيلدرس، بريطانيا )طالب سابق  -

 (.BEN '05إيرين قرداحي، أميركا الشمالية ) -

 (.BA '85عامر الداعوق، فرنسا ) -

 (.BBA '73لطفي الشحادة، المملكة العربية السعودية ) -

 (.BA '72 ،'74 MSبحرين )مروان حايك، ال -

 (.BBA '99هيا إمام، األردن ) -

 (.BS '91ريكاردو كرم، لبنان ) -

 (.MA '10سناء تنوري كرم، الواليات المتحدة األمريكية ) -

 (.BS '72غصوب قعوار، األردن )-

 (.BA '89فادي أ. مكي، لبنان ) -

 (.BEN '99مريم مهنا، لبنان ) -

 (.BS '99 ،'03 MDهند موسى، الواليات المتحدة األمريكية ) -

 (.EMBA '07وفاء صعب، لبنان ) -

 

، بما في ذلك أعضاء اللجنة 2015يمكن االطالع على النتائج الكاملة النتخابات الجمعية  للعام 

 الدائمة لمجلسها، على الموقع االلكتروني التالي: 

leadership.aspx-http://www.aub.edu.lb/alumni/about/Pages/alumni 

بقرار من  2007هذا وقد تأسست الجمعية العالمية لخريجي الجامعة األميركية في بيروت في العام 

 مجلس أمناء الجامعة.

م أهدافها بخريجيها وإلى انخراطهم جميعاً في تشجيع ودع وتهدف الجمعية الى تمتين روابط الجامعة

 التربوية والبحثية والخدماتية.

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على العنوان االلكتلروني:

alumni@aub.edu.lb  

  738009 1 961+ أو على رقم الهاتف:

 
 
 
 
 

http://www.aub.edu.lb/alumni/about/Pages/alumni-leadership.aspx
http://www.aub.edu.lb/alumni/about/Pages/alumni-leadership.aspx
https://owa.aub.edu.lb/owa/redir.aspx?SURL=wK4qw8pATnfbDV6QR6w5HcYjQkMDvM3LsAwxIQF-59ddcc4EO5PSCG0AYQBpAGwAdABvADoAYQBsAHUAbQBuAGkAQABhAHUAYgAuAGUAZAB1AC4AbABiAA..&URL=mailto%3aalumni%40aub.edu.lb


 الليبرالي األميركي وتعتمد النظام التعليمي 1866العام  بيروت في تأسست الجامعة األميركية في
 جامعة بحثية تدريسية، والجامعة هي. كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها للتعليم العالي

تقّدم   .طالب وطالبة 8000 حواليمن  طالبيا   أعضاء وجسما   700أكثر من  تضم هيئة تعليمية من
والدكتوراه  والدكتوراه، والماجيستر، على البكالوريوس،يناهز مائة برنامج للحصول  ما الجامعة حاليا  

 .سريرا   420  فيه يضم مستشفى   الذي مركزها الطبي في وتدريبا   طبيا   كما توّفر تعليما  . الطب في
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