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 العالمية لخريجي الجامعة األميركية في بيروتالمؤتمر السنوي السابع للجمعية 

   
 23و 22تعقد الجمعية العالمية لخريجي الجامعة األميركية في بيروت مؤتمرها السنوي السابع يومي 

 العليان إلدارة األعمال في الجامعة.كانون الثاني الجاري، في في كلية سليمان 
 

بلداً ويبقون على اتصال بجامعتهم األم من  115ألف خريج يقطنون  61وللجامعة األميركية في بيروت 
خالل الجمعية. وهذا المؤتمر هو أكبر تجمع لخريجي الجامعة األميركية في بيروت إذ سيضم ممثلين من 

العالم. وسيكون المؤتمر كذلك أول مناسبة رسمية تقيمها  فرعاً لخريجي الجامعة في جميع أنحاء 62
 الجمعية بعد انتخاب أول امرأة لتترأس للجمعية: السيدة وفاء صعب.

 
بين السادسة والنصف والسابعة والنصف، في قاعة محاضرات المعماري،  - 2016كانون الثاني،  22يوم 

 كلية سليمان العليان:
في حفل افتتاح المؤتمر. وسيتكلم  الدكتور فضلو خوري ورئيس الجامعة بوفاء صع السيدةستتكلم الرئيسة 

عن تجربته في الجامعة وما بعدها، السيد نعمت افرام بعدهما خريج الجامعة وخطيب االحتفال الرئيسي 
وكيف صّبت انجازاته في مصلحة المجتمع. وسيكون خطابه بعنوان "االستفادة من اإلنجازات الفردية 

 المجتمع". لصالح نجاح
 

والسيد أفرام هو الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات إندفكو، معروف بوطنيته، ومؤسس مبادرة "لبنان 
 أفضل"، وهي مبادرة وطنية إجتماعية إقتصادية للتجديد في العقد اإلجتماعي. 

 
المعماري،  بين العاشرة صباحاً والثانية عشرة ظهراً، في قاعة محاضرات - 2016كانون الثاني،  23يوم 

 كلية سليمان العليان:
انطباعات من جمعيات دولية بارزة للخريجين ". وستجمع الندوة  -ستعقد ندوة بعنوان "أن نكون عالميين 

أربعة خريجين من الجامعة األميركية في بيروت ترأسوا جمعيات خريجين محلية وعالمية لجامعات أخرى 
 وهم:

وت، والشريك اإلداري لشركة إيلي شماس وشركاه، ونائب رئيس )رئيس جمعية تجار بير نيكوال شماس -
 ، ورئيس جمعية خريجي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا(.سيدروس بنكمجلس إدارة 

)رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لشركة "برنت هاوس" القابضة ش.م.ل، وصاحب شركة  ناجي رزق -
إلدارة األعمال  إنسيادكلية ورئيس جمعية خريجي  "برنت وركس" وشركة "برنت وركس انترناشونال"،

 في لبنان(.



)المديرة العامة ونائب رئيس شركة دهانات تينول، ورئيسة الجمعية العالمية لخريجي الجامعة  وفاء صعب -
 األميركية في بيروت(.

)ناشطة في مجال حقوق المرأة، وباحثة، ومشاركة في تأسيس اللجنة غير الحكومية  لمياء رستم شحادة -
 لقضايا المرأة ونائب رئيس لها، ورئيس جمعية خريجي جامعة هارفارد في لبنان(.

 
سُيعقد  كانون الثاني أيضاً، بين الواحدة والثالثة بعد الظهر، الطابق الثالث، كلية سليمان العليان : 23ويوم 

 لقاء عمل بين خريجي الجامعة حول العالم كشركاء في االحتفال بالذكرى المئة والخمسين لتأسيس الجامعة.
 

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يربط بين الخريجين المنتشرين حول العالم لتطوير برامج االتصال والعمليات 
 ختالفهم، وعلى أفضل وجه.التي تلبي احتياجات جميع أعضاء الجمعية العالمية على ا

 
 يشرفنا حضوركم.

 
*** 

 
وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 

كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. وهي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية تتكون من 
 120تقّدم الجامعة حالياً أكثر من  طالب وطالبة. 8,500عضو وجسماً طالبياً يضم حوالي 700 أكثر من 

برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر تعليماً طبياً 
 سريراً. 420  وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه

 

 المعلومات، الرجاء االتصال بمكتب اإلعالم في الجامعة األميركية في بيروت:لمزيد من 
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