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AUB  تحتفل بعيد العلم اللبناني  
 
 

بعيد العلم اللبناني الذي يصادف قبل عيد اإلستقالل بيوم  (AUB) إحتفلت الجامعة األميركية في بيروت
  .واحد، وذلك أمام مبنى "وست ھول" في حرم الجامعة

  
الوطني اللبناني، عميد شؤون الطالب في الجامعة األميركية في وشارك في االحتفال الذي استھل بالنشيد 

بيروت الدكتور طالل نظام الدين، والعميد المشارك لشؤون الطالب الدكتور شربل طراف، باإلضافة إلى 
  .البعض من أساتذة الجامعة والعاملين فيھا والطالب ومھتمين

  
الطقس، ممطراً أو مشمساً، نجتمع ھنا لتكريم العلم وفي حديثه قال الدكتور طالل نظام الدين: "مھما كان 

  ."اللبناني، ونعبر ونكرس مرة أخرى عن والءنا للبنان الجميل
  

ثم تحدث نظام الدين عن االنتخابات الطالبية التي جرت مؤخرا في الجامعة األميركية في بيروت قائال: "ھنا 
في انتخابات حرة ونزيھة ومبتكرة ليثبتوا أن لبنان في الجامعة األميركية في بيروت انتخب الطالب ممثليھم 

يمكن أن يكون نموذجا يحتذى به للمنطقة وأن الجامعة األميركية في بيروت ھي قدوة للبنان." وأشار إلى أن 
الفضل في ھذا اإلنجاز ھو لمجتمع الجامعة األميركية في بيروت والطلبة على وجه الخصوص، الذين تعاملوا 

قة حضارية قبل وأثناء وبعد االنتخابات. وأضاف أن "الديمقراطية والتسامح والحوار مع أنفسھم بطري
   ."والمنافسة السياسية السلمية والتنوع ھي قيم تعتز بھا الجامعة األميركية في بيروت بكل إرادتھا

  
المشاركة كما وتحدث نظام الدين عن النوادي والجمعيات الناشطة في الجامعة األميركية في بيروت، وعن 

الكثيفة للطالب في ورشة عمل ألندية ومجتمعات الجامعة األميركية في بيروت التي جرت في عطلة نھاية 
األسبوع الماضي، على الرغم من امتحاناتھم وواجباتھم وغيرھا من االلتزامات. وقال: "لقد كان ھذا الحدث 

  ".بيروت يفوقون التوقعاتناجحا حقا ألنه أكد مرة أخرى أن طالب الجامعة األميركية في 
  



وأضاف أنه على الرغم من التحديات السياسية التي يواجھھا لبنان، علينا أن نركز على االيجابيات. وقال: 
"دعونا ال ننسى أننا مباركون أن نكون في ھذه األرض. لقد ضحى لبنان كثيرا، ومع ذلك يبقى اللبنانيون 

  ." مرحبون وفخورون
  

أبدى بھا اللبنانيون الوحدة الوطنية في األسبوعين الماضيين، والتي تعبر االنقسامات وختم، "الطريقة التي 
 الطائفية والسياسية، أمر يجب أن نتمسك به. وھذا سيسمح لنا ببناء مستقبل أفضل إذا آمنَا ووقفنا معا."

 
***  
 
 

  :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية ھيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وھي. وممارساتھا ومعاييرھا التعليمية لفلسفتھا كنموذج
ً  عضو700  من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا  130 من أكثر حاليا

ً  توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج ً  تعليما  طبيا
 ً  .سريراً  420  فيه مستشفىً  يضم الذي الطبي مركزھا في وتدريبا
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