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في منح الدكتوراه الفحرية احتفال التخّرج السادس واألربعون بعد المئة و

 إرشادات لإلعالميين الجامعة األميركية في بيروت:

 
تخرجها السنوي السادس واألربعين لمنح الدرجات العلمية  احتفالالجامعة االميركية في بيروت   تقيم

أيار الجاري والسبت  92على ملعبها األخضر الكبير، خالل يومي الجمعة هادات وذلك وتوزيع الش

 أيار. كما ستحتفل في المكان ذاته بمنح الدكتوراه الفخرية لمتميَّزين اثنين.    03

ابتداًء من الثامنة مساًء، سيخّصص لالحتفال بمنح الدكتوراه  9302أيار  92اليوم األول، الجمعة 

إسماعيل سراج الدين، وهو ناشط إنساني وكاتب ومفّكر معروف؛ و بيتر سيلرز، متميّزين لل الفخريّة

 تخريج طالّب الدراسات العليا.لسيخّصص كما وهو مخرج أوبرالي ومسرحي وسينمائي عالمي. 

ابتداًء من السابعة والنصف مساًء، فسيخّصص لتخريج  9302أيار  03آما اليوم الثاني، السبت 

 لوريوس. طالّب البكا

وقد طلب مكتب االعالم في الجامعة من الصحافيين الراغبين بتغطية احتفال التخرج ومنح الدكتوراه 

الفخرية هذا العام االتصال به على رقم الهاتف 30622712 )مها العازار أو حسانة طبارة مكحل( 

 أو على البريد االلكتروني:   

ma110@aub.edu.lb 

 أيار الجاري. 91لتسجيل أسمائهم، وذلك في مهلة أقصاها الثانية عشرة ظهر الخميس 

 

تجدر االشارة إلى أنه بسبب اكتظاظ مكان االحتفال وعدم القدرة على ايجاد مواقع مناسبة 

للمصورين الصحفيين، اضطر مكتب االعالم إلى حصر مهمة تصويراحتفال التخرج بمصّوريه 

ين سيُناط بهم لوحدهم التقاط الصور وشرائط الفيديو طوال يومي االحتفال. وسترسل الصور إلى الذ

 وسائل االعالم في مساء كل يوم من يومي االحتفال.

أما بالنسبة لشرائط الفيديو، فيُرجى من محطات التلفزيون الراغبة بالحصول على نسخ منها إبالغ 

مكتب االعالم بذلك وتحديد أيٍّ من يومي االحتفال أو كليهما يهمها الحصول على شرائط له، وذلك 
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هر اليوم أيار الجاري. وستسلّم الشرائط ظ 82أيضاً في مهلة أقصاها الثانية عشرة ظهر الخميس 

 التالي لتصويرها.

 
 

 
 الليبرالي األميركي وتعتمد النظام التعليمي 6611العام  بيروت في تأسست الجامعة األميركية في

 جامعة بحثية تدريسية، والجامعة هي. كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها للتعليم العالي
تقّدم   .طالب وطالبة 8000 حواليمن  طالبيا   أعضاء وجسما   700أكثر من  تضم هيئة تعليمية من

والدكتوراه  والدكتوراه، والماجيستر، يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس، ما الجامعة حاليا  
 .سريرا   024  فيه يضم مستشفى   الذي مركزها الطبي في وتدريبا   طبيا   كما توّفر تعليما  . الطب في
 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Director of News and Information, 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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