خبر صحفي  -للنشر

بيروت30-6-2016 :

 AUBتلم شمل خريجيها حول العالم من خالل لقاء ”“Reunion 2016
بمناسبة ذكرى تأسيسها ال  150تطلق الجامعة األميركية في بيروت ) (AUBوالجمعية العالمية لخريجي
الجامعة ) ، (WAAAUBسلسلة نشاطات بمناسبة " لم الشمل  ، All Class Reunion"2016وذلك
خالل يومي الجمعة والسبت الواقعين في  8و  9تموز . 2016
تنطلق النشاطات بحفل تكريم لخريجي الجامعة بمناسبة مرور  25و 50و  60سنة على تخرجهم يقام في
تمام الساعة  6من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه الثامن من تموز  2016في مبنى "األسمبلي هول" في
الجامعة األميركية حيث سيكون هناك كلمات لرئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري ورئيسة الجمعية وفاء
صعب وممثل عن خريجي عام  1966وممثل عن خريجي  ،1991يليه حفل ساهر في تمام الساعة  8من
نفس اليوم في ساحة  Green Ovalفي الجامعة .
مهرجان الخريجين للفنون والحرف اليدوية :
هذا وسيقام معرض حرفي وفني يظهر أعمال خريجين برعوا في المجاالت الفنية من الساعة  4لغاية
الساعة  10من مساء اليومين المذكورين أمام مبنى "الوست هول" في الجامعة.
حفل عشاء :
وسوف تختتم النشاطات بحفل عشاء ساهر يقام في "الميوزيك هول"  -ستاركو في تمام الساعة  8مساء من
يوم السبت الواقع فيه التاسع من تموز . 2016
تدعو الجامعة األميركية في بيروت جميع خريجيها وأصدقائهم وعائالتهم إلى المشاركة الكثيفة في هذه
النشاطات المميزة التي تترافق مع ذكرى تأسيس الجامعة ال . 150

لإلستعالم ولجميع المعلومات الرجاء زيارة الموقع التالي :
www.alumni.aub.edu.lb/Reunion2016
أو اإلتصال على األرقام التالية.363445-1-961+ .738009-1-961+ :
أو إرسال رسالة على العنوان التاليreunion@aub.edu.lb :
***
لمزيد من المعلومات ،الرجاء االتصال بمكتب اإلعالم في الجامعة األميركية في بيروت:

Simon Kachar
Director of News and Media Relations
Mobile: 03427024 Office: 01374374 Ext: 2676
Email: sk158@aub.edu.lb

تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام  1866وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها .وهي جامعة بحثية تدريسية ،تضم هيئة تعليمية تتكون من
أكثر من 700عضو وجسما طالبيا يضم حوالي  8,500طالب وطالبة .تقدم الجامعة حاليا أكثر من 130
برنامج للحصول على البكالوريوس ،والماجيستر ،والدكتوراه ،والدكتوراه في الطب .كما توفر تعليما طبيا
وتدريبا في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى فيه  420سريرا.
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