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 AUB تحتفل بعيد العلم اللبناني 

مطبوع بالصمود  إن تاريخ لبنان والجامعة األميركية في بيروت: "نظام الدين

 "والتميز

 
بعيد العلم اللبناني الذي يصادف قبل عيد اإلستقالل بيوم  (AUB) إحتفلت الجامعة األميركية في بيروت

 .وذلك أمام مبنى "وست هول" في حرم الجامعةواحد، 

 

إستهل اإلحتفال بالنشيد الوطني اللبناني وحضره وكيل الشؤون االكاديمية باإلنابة الدكتور محمد حراجلي 

ومساعدته الدكتورة هاله محتسب وعميد شؤون الطالب الدكتور طالل نظام الدين ومستشار رئيس الجامعة 

ت الخارجية ابراهيم خوري ومدير األخبار والعالقات اإلعالمية سيمون كشر لشؤون البروتوكول والعالقا

   .باإلضافة إلى بعض اساتذة الجامعة والعاملين فيها وعدد كبير من الطالب

 

لم اللبناني وللتعبير عن والئنا لوطننا الجميل لبنان؛ تمع اليوم تكريماً وإحتراماً للعوتحدث نظام الدين فقال: نج

إستطاع البرلمان اللبناني من إنتخاب رئيس  د، لدينا شيئاً إيجابياً اآلن؛ فقن كل التحديات التي نواجهفبالرغم م

  .رمز الدولة واألمل بإعادة إنتظام المؤسسات -للجمهورية 

 

وتطرق نظام الدين إلى اإلنتخابات الطالبية في الجامعة األميركية في بيروت وما جسدت من حرية ومنافسة 

ية وتعبير حر عن الرأي والرأي اآلخر... كما تحدث عن استضافة الجامعة للدورة الرياضية ديمقراط

  ...الجامعية العالمية واإلنطباع اإليجابي الذي رافق الضيوف

 

كما تحدث عن تاريخ الجامعة األميركية في بيروت وعن تاريخ لبنان وعن مساحة الحرية الموجودة في لبنان 

 .بالصمود والتميز مطبوعقائالً: إن تاريخ لبنان والجامعة األميركية في بيروت 

 



إلى العلم اللبناني وختم: كل تلك الصفات ستمكننا من بناء مستقبل أفضل إذا وقفنا وتضامنا سوياً. عندما اتطلع 

استلهم رسالة الحضارة والتسامح، وسنعمل جميعاً كي نحافظ على هذا الوطن الغالي. عاش لبنان وعاشت 

 الجامعة األميركية في بيروت.

 

*** 
 

 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
 
Simon Kachar 
Director of News and Media Relations  
Mobile: 03427024 Office: 01374374 Ext: 2676 

 sk158@aub.edu.lbEmail:  
 

 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  

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