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واليونان ومصر المتحدة العربية اإلمارات من جامعات فيها شاركت  

 AUB الثالثة السنوية الجامعية الرياضية الدورة افتتحت 

 
، الدروة الرياضية (AUB)  لتأسيسها، افتتحت الجامعة األميركية في بيروت 150بمناسبة الذكرى ال 

  .السنوية الثالثة التي نظمتها مديرية الرياضة في الجامعة بدعم من نادي الرئيس في الجامعةالجامعية 

 

أقيم حفل اإلفتتاح على الملعب األخضر وإستهل بالنشيد الوطني اللبناني وحضره وزير الشباب والرياضة 

يودور باساس ورئيس عبد المطلب حناوي وسفير جمهورية مصر العربية نزيه النجارى والسفير اليوناني ت

للجامعات المحامي نصري نصري لحود ورؤساء وممثلين عن الجامعات  اللبناني االتحاد الرياضي

المشاركة. ومن الجامعة حضر رئيسها الدكتور فضلو خوري ونائب الرئيس لشؤون التطوير الدكتور عماد 

بعلبكي وعميد شؤون الطالب الدكتور طالل نظام الدين ومدير الرياضة غالب حليمي ورئيسة وأعضاء نادي 

  .افة إلى بعض اساتذة الجامعة والعاملين فيها وحشد كبير من الطالب ومهتمينالرئيس باإلض

 

ذلك حليمي مرحباً  دم البلدان والجامعات، ليتحد  بعبدايةً إستعراض لمواكب الجامعات المشاركة مع أعال

شاركين بالجميع وشاكراً رئيس الجامعة على حضوره ودعمه الدائم للرياضة، ملقياً التحية على جميع الم

  .وشاكراً نادي الرئيس في الجامعة على دعمه الكبير لتلك الدورة

 

بعد ذلك إنتقل خوري والنجارى وباساس لرفع أعالم البلدان المشاركة، ليتكلم نظام الدين مرحباً بالجميع 

  .وشاكراً كل من شارك وعمل على نجاح الدورة

 

الطالب جميعاً وشكر الرسميين على حضورهم ثم تحد  رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري فحيا 

وتشجيعهم، وتكلم عن أهمية الرياضة في حياة الفرد وخصوصاً الطالب الجامعيين، متمنياً حظاً سعيداً 

 .بتحية رياضية خاصة AUB للمشاركين، وخص طالب وفرق ال

 

 .الرسمي للدورة ثم كانت إضاءة الشعلة والمفرقعات النارية ليتم عبر ذلك اإلعالن عن اإلفتتاح

 



بعد ذلك قام الرئيس خوري مع حناوي والنجارى وباباس ولحود بجولة على القاعات الرياضية في الجامعة، 

 .لطالبها AUB حيث أثنى الجميع على المستوى الرياضي العالي الذي توفره ال

 

والجامعة األميركية في  (AUB) وأقيمت مباراة إفتتاح في كرة القدم بين فريقي الجامعة األميركية في بيروت

 .، التي انتهت بالتعادل السلبي(AUC)  القاهرة

 

 22وتستمر الدورة حتى يوم غد على أن يتم توزيع الجاوئز في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم السبت 

  .تشرين األول في القاعة الرياضية المقفلة في الجامعة

 

( والجامعة اللبنانية AUBن الجامعة األميركية في بيروت )يذكر بأن لبنان شارك من خالل فرق رياضية م

( وجامعة NDU( وجامعة سيدة اللويزه )USJ( بيروت وجبيل وجامعة القدس يوسف )LAUاألميركية )

( وجامعات البلمند وبيروت العربية وهايغازيان واألنطونية، واإلمارات العربية USEKالروح القدس )

(، ومصر شاركت من خالل الجامعة األميركية AUDالجامعة األميركية في دبي )المتحدة شاركت من خالل 

 (.ACG( واليونان من خالل )AUCفي القاهرة )

 

*** 
 

 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال 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  

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