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  AUB هشام جارودي رئيساً مؤقتاً للجمعية العالمية لخريجي ال
 
 

الدكتور فضلو خوري في رسالة إلى خريجي الجامعة  (AUB) أعلن رئيس الجامعة األميركية في بيروت

للجمعية العالمية لخريجي الجامعة عن تعيين عضو مجلس أمناء الجامعة السيد هشام جارودي رئيساً مؤقتاً 

  (WAAAUB) .األميركية في بيروت

  

وجاء في الرسالة: "كما تعلمون، لقد بدأ مجلس أمناء الجامعة األميركية في بيروت، مع إدارة الجامعة، وقيادة 

ية في خريجيها، مداوالت حول رؤيٍة وهيكليّة حوكمٍة جديدتين للجمعية العالمية لخريجي الجامعة األميرك

بيروت. وفيما نواصل العمل للمرحلة االنتقالية، يسرني أن أعلن لكم عن تعيين عضو مجلس أمناء الجامعة 

 ".الخّريج هشام جارودي رئيساً مؤقتاً للجمعية

  

، بعد انتخابه 2015أضاف: "لقد َخَدَم السيد جارودي في مجلس أمناء الجامعة األميركية في بيروت منذ العام 

بل عموم الخّريجين. والسيد جارودي تخّرج من الجامعة مع بكالوريوس في الهندسة المعمارية في إليه من ق

وأّسس شركة استشارات عقارية وهندسية في لبنان، باإلضافة إلى مؤسسة عزت جارودي  1966العام 

نه ، كما أ1990ومؤسسة تراث بيروت. وهو يشغل منصب رئيس النادي الرياضي في بيروت منذ العام 

 ".معروف جيداً بجهوده في الخدمة اإلجتماعية والمسؤولية المدنية

  

تابع: "إن للسيد جارودي دور مهم في قيادة جمعية خريجي الجامعة األميركية في بيروت في هذه المرحلة 

ما أُعلن االنتقالية. وهو أكثر من كفؤ لهذه المهمة، لكونه ابناً باراً ووفياً للجامعة األميركية في بيروت. وك

سابقاً، وبالتشاور مع مجلس الجمعية العالمية لخريجي الجامعة، تقّرر أن ال تُجرى انتخابات الخريجين قبل أن 

تكون الهيكلية الجديدة لجمعيتنا للخريجين قد ُوضعت. وتواصل فروع الجمعية حول العالم العمل بشكل وثيق 

 ".األميركية في بيروتمع اإلدارة ومع مكتب عالقات الخّريجين في الجامعة 

  



وختم خوري رسالته طالباً الترحيب بحرارة بعضو مجلس أمناء الجامعة هشام جارودي، وبشكره على قبوله 

القيام بهذا الدور، وإلخالصه للجامعة ولقضاياها، فيما نبدأ في التعامل مع العديد من التحديات والفرص 

 الهامة للسنوات القادمة.
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 :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 هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 130 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  
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