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  متطوعو األميرآية قاموا بتنظيف شاطىء الرملة البيضاء
 

نّفذ متطوعون من الجامعة األميرآية في بيروت حملة تنظيف لشاطىء الرملة البيضاء في بيروت 
في وشكلت الماسبة أول تعاون بين فرعي ما قبل التخرج والدراسات العليا . بمناسبة يوم األرض

متل ما ِشلتا المحلية والمشّكلة من ثالثة طالب في  األميرآية لمنظمة نت إمباآت العالمية، وجمعية 
الغرافيك من الجامعة أطلقوا حملة تنظيف شهرية  للشوارع باعتماد أوراق تشبه ورقة العشرة آالف 

  .ليرة لبنانية

 1993وقد أنشأت في العام وجمعية نت امباآت هي جمعية عالمية مع فروع في جامعات عديدة 
وتهدف الى استخدام مواهب طالب وخبراء ادارة األعمال لتحسين وضع مجتمعاتهم اجتماعيًا وبيئيا 

فرعًا عبر  280وتضم المنظمة . آما ترمي أيضًا الى تعليم الطالب على السلوك البيئي المستداًم
شرق األوسط، وقالت أمل الداعوق، وفرع ما قبل التخرج هو األول من فئته في ال. القارات الستة

نائب رئيس التسويق في فرع امباآت في األميرآية وطالبة الدراسات العليا في آلية إدارة األعمال 
أما ليا آريديه، الرئيسة . أن هذه األنشطة تؤثر في المجتمع وتلقن الطالب اإلحساس بالمسؤولية

إننا  نستخدم : "في آلية إدارة األعمال فقالتالمشارآة لفرع نت إمباآت وطالبة الدراسات العليا 
هذه فقط الخطوة . وعلينا أن نعيد الكّرة مرارًا. خبراتنا في مجال ادارة األعمال لنفيد مجتمعنا

  ".وآلما ازداد عددنا ازداد تأثيرنا. األولى

وعي الجامعة استحسان و تنويه  رواد شاطىء الرملة البيضاء والمتنزهين هذا وقد القت مبادرة متط
  .قربه  وعرض البعض االنضمام إلى جهودهم، في إثبات حّسي على نجاحها وفعاليتها وشعبيتها

  

  

 

  
  
 



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

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   ل على البكالوريوس،يناهز مائة برنامج للحصو   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, Associate Director for Media Relations, ma110@aub.edu.lb, 
01-353 228 
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