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خرجت طالب التعليم املستدام
اللبنانية األميركية ّ
الحوت" :امليدل إيست" تعترف بالبرنامج وشهاداته
اح� �ت� �ف� �ل ��ت ال � �ج ��ام � �ع ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
األم �ي��رك �ي��ة ( )LAUب�ت�خ��ري��ج 150
ط��ال�ب��ًا وط��ال�ب��ة م��ن أص ��ل  450من
برنامج التعليم المستدام ،في حرم
بيروت.
وبعد ترحيب من جيدا جارودي
ولميس الصمد حبيب ،قال رئيس
ال �ج��ام �ع��ة ال ��دك� �ت ��ور ج � ��وزف ج �ب��را:
"لجامعتنا الشرف ب��أن تكون جزءًا
م ��ن ال �م �ج �ت �م��ع ،وم �ل �ت��زم��ة خ��دم�ت��ه
م��ن خ ��الل ت��وف�ي��ر ال �ف��رص ل��أف��راد
ك��ي ي��أت��وا إل�ي�ه��ا وي�ت��اب�ع��وا ال�ب��رام��ج
الكثيرة والمتنوعة ال�ت��ي يقدمها
برنامج التعليم المستدام .تعلمتم
في مؤسسة أصبحت مركز قوة في
التعليم العالي وأثبتت جدارتها في
هذا القطاع".
وخ� �ت ��م" :أم� �ل ��ي ف ��ي أن ت �ك��ون��وا
أخ ��ذت ��م م ��ن ال � � �� LAUس �ح��ر خ��دم��ة
المجتمع ،كوننا مؤسسة تركز على
ال�ط��ال��ب ك��إن�س��ان ق�ب��ل ك��ل ش��يء،
وك��ون �ن��ا م�ل�ت��زم�ي��ن ال �م �ع��رف��ة وب �ن��اء
اإلن �س��ان .إن ال � �� LAUه��ي التعليم
والمهارات والخبرة واإلنسانية في
الوقت نفسه".
وق� ��ال ال�م�ت�ح��دث ال��رئ�ي�س��ي في
الحفل رئيس مجلس إدارة شركة

طالبة تتسلم شهادتها من مدير البرنامج ميشال مجدالني وجبرا والحوت.

ط � �ي� ��ران ال � �ش� ��رق األوس� � � ��ط م�ح�م��د
ال � �ح� ��وت" :اخ� �ت ��رت ��م ج ��ام �ع ��ة ذات
سمعة عالمية ،ونحن ف�خ��ورون بال�
 LAUوب �ه��ذا ال�ب��رن��ام��ج .وااله�ت�م��ام
ال�خ��اص ال��ذي أب ��داه ج�ب��را بجعلكم
من عائلة ال� LAUوبتصنيفكم من
متخرجيها ،يجعلنا حتمًا كشركة
ط �ي ��ران ال �ش ��رق األوس� � ��ط ،ن�ع�ت��رف
بهذا البرنامج وشهاداته".
ت ��اب ��ع" :ل �ب �ن��ان ي �ج��ب أن ي�ب�ق��ى
س� �ب ��اق ��ًا وم � �ص � ��در م � � � ��وارد ب �ش��ري��ة
وقيمة للعلم" .وأوض��ح كيف أتت
م �س��اع��دت��ه ذات ي� � ��وم ،وه � ��ي م��ن
بين المتخرجين في هذا البرنامج،

لتقول له إنها تود أن تلتحق بأحد
برامج التعليم المستدام في ال�LAU
وبأن طموحها أن تترفع كي تصبح
مديرة مكتبه .فما ك��ان منه إال أن
واف� ��ق ع �ل��ى ط�ل�ب�ه��ا آن � ��ذاك .وق ��ال:
"بعدما رأيته اليوم وبعد كالم جبرا،
أق��ول لكم إن مساعدتي تستطيع
أن تكون مديرة المكتب".
ث ��م ك ��ان ��ت ك �ل �م��ة ال �م �ت �خ��رج �ي��ن
أل �ق �ت �ه��ا ال �ط��ال �ب��ات غ � ��ادة ح �ج��ازي
وفاطمة عواضة والمحامية ميشال
ص� �ب ��اغ ��ة ،ق� �ب ��ل أن ي� �ت ��ول ��ى ج �ب��را
ون �ج��ار وال �ح��وت وم �ج��دالن��ي ت��وزي��ع
الشهادات على الطالب.

