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 الكويت في  AUBال خريجي إلتقى
 

 رؤيتنا تطوير في تساهمون: خوري
 

  
 فضلو الدكتور الجامعة رئيس مع لقاء   الكويت في (AUB) بيروت في األميركية الجامعة خريجي فرع أقام

  .الفرع أعضاء من خريجا   خمسين حوالي حضره الكويت، في" الريجنسي فندق" في أقيم خوري
  

 في األميركية الجامعة في األمناء مجلس وعضو المطوع فيصل الفرع رئيس خوري إلى الحفل وحضر
 إلى باإلضافة بعلبكي عماد الدكتور التطوير لشؤون المشارك الرئيس ونائب حفار السيد رندى بيروت
  .الجامعة خريجي

  
 الجامعة رؤية كلمته في متناول   خوري فضلو الدكتور الرئيس بعدها ليتحدث المطوع من ترحيب كلمة بداية  
 عن أيضا   تكلم خوري. المنطقة تشهده التي مستقر الغير الوضع ظل في وجودها وجدوى أهميتها ومدى
 هذا بأن خوري وأضاف  .اإلطار هذا في تصب التي المبادرات وعن AUB ال تلعبه أن يجب الذي الدور
 وخصوصا   الجميع شاكرا   بيروت في األميركية الجامعة لتأسيس 150 ال الذكرى تحل حيث جدا   مميز العام

 .AUB لل ولئهم على والداعمين الخريجن
  

 البرامج وعن والتطوير اإلنماء ناحية من الجامعة مشاريع عن تحدث الذي بعلبكي كلمة كانت ذلك بعد
 مع وخصوصا   اللبنانيين مع الكويت دولة كرم مدى عن حفار بعده لتتحدث المشاريع، تلك مع المترافقة
 طالب دعم أجل من جهودهم أقصى بذل الخريجين من طالبة   بيروت، في األميركية الجامعة خريجي
  AUB .ال وخريجي

  
 إلى الجميع بعدها لينتقل الدعوة، لبوا الذين وجميع خوري الدكتور شكر الذي للمطوع كانت األخيرة الكلمة
 .المناسبة في إستقبال حفل
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب التصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 130 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  
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