
 بيان صحفي
  

  
  

  2011-11-30: بيروت
   
   : يسأل   بيروت   الجامعة االميرآية في   يوم اآلباء المؤسسين في   احتفال 

  زمن الربيع العربي؟ في  المنطقة هذه  دور للجامعة في   أي
 

  ب مروريناس   الذي   بيوم اآلباء المؤسسين،   بيروت إلى االحتفال السنوي   دعت الجامعة االميرآية في
     . 1866   آانون االول   3   على تأسيس الجامعة في   عامًا   145 
 

  وسيتكلم في .  هول   قاعة االسمبلي   آانون االول في   5   يوم االثنين   يقام االحتفال عند الثانية عشرة ظهر
مجلس أمناء    العضوة في   وخطيبة االحتفال السيدة ليلى شرف،   االحتفال الرئيس الدآتور بيتر دورمان، 

وآانت آاتبة    مجلس االعيان األردني   عضوة سابقة في   وهي .  األردن   الجامعة وأول وزيرة اعالم في
  . ومذيعة ومحررة

 
يوم اآلباء المؤسسين للطالب وموضوعها هذه    وسُيعلن خالل االحتفال اسم الفائزين الثالثة بمسابقة

يمكن أن تلعبه الجامعة    دور   أي   آداعمة للتطور االجتماعي،   ثها التاريخيضوء ميرا   في : " السنة
هذا     . وسيقرأ الفائز األول مقالته خالل االحتفال ".  زمن الربيع العربي؟   بيروت في   األميرآية في

  . فالاالحت   ليتسّنى للطالب المشارآة في   وستعّلق الصفوف بين الثانية عشرة واألولى ظهرًا
 

  العام   وقد جرت المسابقة األولى في .  تجريها الجامعة   الثالثة عشرة التي   ُيذآر أن هذه المسابقة هي
وفازت  .  آانون األول ذلك العام   3   االحتفال بيوم اآلباء المؤسسين في   وأعلنت نتائجها في   1999 

  على هذا المنوال حتى العام   وتتابعت المسابقة سنويًا .  فائزة وحيدة   بالمسابقة األولى الطالبة لميا الحلبي،
  . وثالث   حين صار للمسابقة فائز أول وثاني   2008 

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

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   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
  
  



   
 
For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Assistant Director for Media Relations, ma110@aub.edu.lb, 
01-353 228 

  
  

Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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