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  االميرآية   للجمعية العالمية لخريجي   رئيسًا   نبيل دجاني
  

قد  )  WAAAUB (  الجامعة   بيروت أن مجلس الجمعية العالمية لخريجي   أعلنت الجامعة األميرآية في
لرئاسة الجمعية للسنتين   ) 1960   ماجيستير   ،1957   بكالوريوس (  البروفسور نبيل دجاني   انتخب

)  1954   بكالوريوس (  الرئيس المنتهية واليته الدآتور خليل مكاوي   ويخلف البروفسور دجاني .  المقبلتين
  . تنّحى بعد أن خدم لواليتين متتاليتين   الذي 
   

من    1946    عمالبكالوريوس إدارة األ (  نائب الرئيس عبد الحميد البيبي   ويضم مجلس الجمعية التنفيذي
واألمين العام    ، ) من لبنان 1979   بكالوريوس إدارة األعمال (  وأمينة الصندوق ريما القاضي   ، ) األردن
  بكالوريوس هندسة (  واألعضاء هبة طالل بيطار   ، ) من فرنسا   2006   بكالوريوس هندسة (  ضاهر   راني

من  1978   بكالوريوس (  وايوانيس فيوالريس   ، ) من فرنسا   2005   ماجيستير اإلدارة الهندسية   ،1999 
  ). قبرص

   
بالنيابة عن مجلس    تهانيه القلبية إلى الدآتور دجاني   خوري .  وقّدم رئيس مجلس أمناء الحامعة فيليب س

بيتر    ة الدآتورآما رّحب رئيس الجامع .  إلى أن قيادته ستكون حيوية لمستقبل الجامعة   األمناء مشيرًا
  بيروت،   الجامعة األميرآية في   رئيسا للجمعية العالمية لخريجي   بانتخاب البروفسور دجاني       دورمان

فيه الجامعة لحملة واسعة لجمع    وقت ُتعّد   في   حاسٍم   لتبّوء موقٍع   لقد اختير البروفسور دجاني : " وقال 
وأنا أتطلع  .  جميع أنحاء العالم ودعمهم للحملة   ة على وحدة الخريجين فيوسيتوّقف نجاح الحمل .  األموال

جميع أنحاء    في   للعمل معه ومع سائر أعضاء قيادة الجمعية لتقوية الروابط بين الجامعة والخريجين،
  ". العالم

   
خدمة الجمعية    لتفانيه في   خليل مكاوي   السفير   وقد شكر الرئيس دورمان الرئيس السابق للجمعية

  آنت أول رئيس للجمعية العالمية لخريجي   أنني   شرف آبير لي : " قائًال   السفير مكاوي   ورّد    . والجامعة
  وهذه الجمعية ستواصل النمو وستتعزز تحت قيادة البروفسور دجاني   بيروت،   الجامعة األميرآية في 
  ". القوي   أمنحهم دعمي وأنا   وسائر أعضاء مجلس اإلدارة الجديد، 
   

ورئيس دائرة العلوم اإلجتماعية    هو أستاذ الدراسات اإلعالمية   ُيذآر أن البروفسور نبيل دجاني
فقد  .  خدمة الخريجين   ينشط منذ عقود في   وهو    . بيروت   الجامعة األميرآية في   في   والدراسات اإلعالمية

  الجامعة في   خريجي   العام لجمعية    آأمين السر العام   ،1983   إلى   1973   من   خدم طوال عشر سنوات،
وقال إن التزامه  .  هيئة اإلدارة األولى للجمعية العالمية   في   عضوًا 2007   العام   آما انتخب في    بيروت 



حيد الخريجين وراء وتعّهد ببذل قصارى جهده لتو   لهذا المرآز   برسالة الجامعة ومهمتها دفعه للسعي
  . الجمعية العالمية لدعم وتطوير الجامعة

   
لتقوية    2006   العام   بيروت ُأنشئت في   الجامعة األمريكية في   ُيذآر أن الجمعية العالمية لخريجي

تعزيز ودعم    الروابط بين الجامعة وخريجيها وخدمة رسالة الجامعة عن طريق إشراك الخريجين في
مجلس وهيئة إدارة منتخبين من الخريجين    تدار من قبل    والجمعية .  امعة التربوية والبحثيةالج   أهداف

   . بموجب دستور الجمعية   ويتمّتعان باستقالل ذاتي
  
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   اليللتعليم الع 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

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