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خالل لقاء  الجمعية العالمية لخريجي الجامعة األميركية في بيروت تكّرم متمّيزيها

 3102العام 

عزقٕو اندًؼٛخ انؼبنًٛخ نخشٚدٙ اندبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد ثزكشٚى خشٚدٛٓب، فٙ ػذد يٍ 
خالل َٓبٚخ األعجٕع ػهٗ انحشو اندبيؼٙ، فٙ  3102االحزفبالد انزٙ عزدش٘ فٙ عٛبق نقبئٓب نؼبو 

 حضٚشاٌ اندبس٘. 33ٔ 30

انشئٛظ ثٛزش دٔسيبٌ ٔسئٛظ اندًؼٛخ  حزٌران فً األسمبلً هول، عنذ السادسة مساًء: 12الجمعة 
احزفباًل ثبنزكشٖ انخًظ  0611ٔ 0692انذكزٕس َجٛم دخبَٙ ٚغّهًبٌ يٛذانٛبد إنٗ صّفٙ انؼبو 

(  0692نزخشخٓى. ٔٚشًم االحزفبل كهًخ نًشٚى عؼٛذ )ثكبنٕسٕٚط  ٔػششٍٚ ٔانزكشٖ انخًغٍٛ
 (.0611ٔيبخٛغزٛش  0612ٔكهًخ الٚهٙ خٕس٘ )ثكبنٕسٕٚط فٙ اداسح األػًبل  

عؼٛذ فٙ انٕالٚبد انًزحذح ٔرذػى  "أٔسكغزشا  -ٚزكش أٌ يشٚى عؼٛذ ْٙ َبئت سئٛظ يؤعغخ ثبسَجٕٛو
ٔخٓب انشاحم انجشٔفغٕس ادٔاسد عؼٛذ. أيب اٚهٙ خٕس٘ دٕٚاٌ انششق ٔانغشة" انزٙ شبسك ثزأعٛغٓب ص

فٕٓ حبنًّٛب انشئٛظ انزُفٛز٘ نًدًٕػخ أٔيُٛكٕو يٛذٚب نإلػالو نذٔل يُظٕيخ يُٛب ٔرؼزجشِ يصبدس فٙ 
 انقطبع االػاليٙ أحذ أكثش قبدح األػًبل ٔاالػالو رأثٛشًا فٙ انؼبنى انؼشثٙ.

عُزغّهى خٕائض انزًّٛض نهخشٚدٍٛ  لملعب البٍضوي:حزٌران، عنذ التاسعة مساًء، على ا 11السبث 
ػهٗ ركشٚى انًزًّٛضٍٚ يٍ  3116ٔانفشٔع خالل حفم ػشبء عبْش. ٔقذ دأثذ اندًؼٛخ يُز انؼبو 

خشٚدٛٓب ٔفشٔػٓب نالَدبصاد انفشدٚخ ٔانًغبًْبد فٙ انصُبػبد ٔانًٍٓ ٔخذيخ انًدزًغ ٔانٕالء 
 ٗ انزكشًٚبد انزٙ رقذيٓب اندًؼٛخ نخشٚدٛٓب.انٕاضح نهدبيؼخ األو. ْٔزِ اندٕائض ْٙ أػه

، سئٛظ ثهذٚخ ثٛشٔد )ثكبنٕسٕٚط فٙ انُٓذعخ بالل حمذٔعٛحصم ػهٗ خبئضح انزًّٛض ْزِ انغُخ:  
، كجٛش ػهًبء "ثٙ ثٙ اٌ ركُٕنٕخٛض" جون مخول(، نًغبًْبرّ فٙ انزشثٛخ ٔانزًُٛخ االخزًبػٛخ؛ 0699

، سئٛظ ششكخ معتز صواف(، نًُدضارّ فٙ انزكُٕنٕخٛب ٔاالثزكبس؛ 0691 )ثكبنٕسٕٚط فٙ انُٓذعخ
(، نًغبًْبرّ فٙ 0691"كَٕغزشاكشٍ ثشٔخكزظ" انقبثضخ )ثكبنٕسٕٚط فٙ انُٓذعخ انًؼًبسٚخ 

 انصُبػخ انُٓذعٛخ.

ٔعزقّذو خبئضح انزًّٛض إنٗ فشع اندًؼّٛخ فٙ دٔنخ قطش، ْٕٔ فشع ٚؤد٘ دٔس انشكٛضح  نهدًؼٛخ فٙ دٔل 
 يُظٕيخ يُٛب يُز عُٕاد ػذٚذح.



 نهًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد ٚشخٗ االرصبل ثبندبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد:

+961 1 738009 / +961 3 257525 

  
  انهٛجشانٙ   األيٛشكٙ   ٔرؼزًذ انُظبو انزؼهًٛٙ   0199انؼبو    ثٛشٔد فٙ   رأعغذ اندبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ  
  خبيؼخ ثحثٛخ رذسٚغٛخ،   ٔاندبيؼخ ْٙ  . زٓب انزؼهًٛٛخ ٔيؼبٚٛشْب ٔيًبسعبرٓبكًُٕرج نفهغف   نهزؼهٛى انؼبنٙ 
رقّذو      . طبنت ٔطبنجخ   8000   حٕانٙيٍ    طالثًٛب   أػضبء ٔخغًًب  700  ٍي شثكأ  رضى ْٛئخ رؼهًٛٛخ يٍ 

ٔانذكزٕساِ    ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبخٛغزش،   ُٚبْض يبئخ ثشَبيح نهحصٕل ػهٗ انجكبنٕسٕٚط،   يب   اندبيؼخ حبنًٛب
ًٗ   انز٘   يشكضْب انطجٙ   فٙ   ٔرذسٚجًب   طجًٛب   كًب رّٕفش رؼهًًٛب  . انطت   فٙ   . عشٚشًا   131    فّٛ   ٚضى يغزشف
 
 

  
 

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