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إلى وسائل اإلعالم الراغبة بتغطٍة احتفال التخّرج السنوي والدكتوراه 

 الفخرٌة فً الجامعة االمٍركٍة فً بٍروت 
 

عهت يكزت االعالو ٔانزسٌٕق فً اندبيعخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد يٍ انصحبفٍٍٍ انشاغجٍٍ ثزغغٍخ 
     759685-01انفخشٌخ ْزا انعبو االرصبل ثّ عهى سقى انٓبرف  احزفبل انزخشج ٔيُح انذكزٕساِ

 )يٓب انعبصاس أٔ حسبَخ عجبسح يكحم( أٔ عهى انجشٌذ االنكزشًَٔ:  

ma110@aub.edu.lb 

نى أسقبو نزضٌٔذِ ثأسًبء انصحبفٍٍٍ ٔانًصٕسٌٍ ٔانٕسبئم اإلعاليٍخ انزً ًٌثهَٕٓب ثبالضبفخ ا
 حزٌران الجاري.  31وذلك قبل الثامنة مه مساء الخمٍس ْٕارفٓى. 

 
 41ٌٕيً اندًعخ  )مقابل البطاقات الصحافية( ٔسزٕصع انجغبقبد انًخصصخ نزغغٍخ انحذس

" Call Centerحضٌشاٌ، ٔرنك عُذ يذخم انًهعت األخضش انكجٍش فً ال " 41حضٌشاٌ ٔانسجذ 
 ْٕسزهش.انًزٕاخذ يٍ خٓخ يجُى رشبسنض 

فبنًصٕسٌٔ انصحفٌٍٕ ٌُسًح  على ممثلً وسائل االعالم التقٍّد بخرٌطة موقع االحتفال المرفقة.
نٓى فقظ ثبنزقبط انصٕس يٍ كبيٍشارٓى انًحًٕنخ خالل ردٕنٓى فً انًًشاد انًهَٕخ ثبألخضش انذاكٍ 

انًُصبد انًهَٕخ  أٔ األصفش عهى انخشٌغخ. ًٌٔكُٓى كزنك رشكٍض كبيٍشارٓى انثبثزخ حصشًٌّب عهى
 ثبألحًش عهى انخشٌغخ.

ٔسٍُسًح نهًشاسهٍٍ انصحبفٍٍٍ انًضٔدٌٍ ثجغبقبد صحفٍخ يخصصخ نزغغٍخ انحذس أٌ ٌدهسٕا فً 
انقسى انًخصص ألْم انًزخشخٍٍ، ششط رٕافش انًكبٌ. ٔاألفضهٍخ نهًشاسهٍٍ انزٌٍ ٌأرٌٕ قجم 

 صيالئٓى فبأليبكٍ انشبغشح يحذٔدح. 

ْٔزا   الحزفبل خالل ٌٕيٍٍ ٔسٍكٌٕ عهى انًهعت األخضش انكجٍش حصشًٌب.ْٔزا انعبو سٍدشي ا
 رقهٍذ خذٌذ ثذأ يُز عبيٍٍ.

اثزذاًء يٍ انثبيُخ يسبًء، سٍخّصص نإلحزفبل ثًُح  3142حضٌشاٌ  41انٍٕو األٔل، اندًعخ 
انذكزٕساِ انفخشٌّخ ٔرخشٌح عاّلة انذساسبد انعهٍب. ٔسٍكٌٕ ساي عٍشاًَ خغٍت احزفبل رخشٌح 

 عاّلة انذساسبد انعهٍب.
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، سٍخّصص نزخشٌح اثزذاًء يٍ انسبثعخ ٔانُصف يسبًء 3142حضٌشاٌ  41انٍٕو انثبًَ، انسجذ 
 عاّلة انجكبنٕسٌٕط. ٔسٍكٌٕ َعٕو رشٕيسكً خغٍت االحزفبل.

   
  انهٍجشانً   األيٍشكً   ٔرعزًذ انُظبو انزعهًًٍ   4611انعبو    ثٍشٔد فً   رأسسذ اندبيعخ األيٍشكٍخ فً  
  خبيعخ ثحثٍخ رذسٌسٍخ،   ٔاندبيعخ ًْ  . كًُٕرج نفهسفزٓب انزعهًٍٍخ ٔيعبٌٍشْب ٔيًبسسبرٓب   نهزعهٍى انعبنً 
رقّذو      . عبنت ٔعبنجخ   8000   حٕانًيٍ    عالثًٍب   أعضبء ٔخسًًب  700  ٍي شثكأ  رضى ٍْئخ رعهًٍٍخ يٍ 

ٔانذكزٕساِ    ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبخٍسزش،   ٌُبْض يبئخ ثشَبيح نهحصٕل عهى انجكبنٕسٌٕط،   يب   اندبيعخ حبنًٍب
  . سشٌشًا   131    فٍّ   ٌضى يسزشفًى   انزي   يشكضْب انغجً   فً   ٔرذسٌجًب   عجًٍب   عهًًٍبكًب رّٕفش ر  . انغت   فً
 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Associate Director for Media Relations, ma110@aub.edu.lb, 
01-75 96 85 

 
 

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