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  من نهايته،   مع اقتراب العام األآاديمي
غير    تتسارع عجلة األنشطة المختلفة 

يشهدها حرم الجامعة    الدراسية التي
  .   تبيرو   األميرآية في

  فباإلضافة الى مهرجان الرقص الشعبي 
وآرنفال أوتدورز ومعرض المهن وقد  

وآجزء من نشاطات    ُأعلن عنها سابقًا،
  المختبرات الطبية العالمي،   أسبوع مهنيي

الواليات    في   1975   العام   وهو تقليد بدأ في 
الجامعة    يقام في   المتحدة ثم انتشر خارجها،

أيار    13و   12و   11   بيروت نشاط لجمع التبرعات تحت عنوان القلب الشجاع في   في األميرآية
من مبنى    أيار ستنتقل هذه النشاطات إلى الطابق الثاني   15و   14   وفي .  قرب مبنى الوست هول

المهنّيون  وسيشرح هؤالء .  بيروت المقابل للكافتيريا   الجامعة األمريكية في   في   المرآز الطبي
    . بناء صحة أفضل للغد   العناية بالمرضى وفي   للجمهور دورهم في

دائرة العمارة    في   والسياسات والتصميم العمراني   التخطيط الحضري   الماجستير في    وسيعِقد برنامج
.  ارأي   14 -  12   في "  المدينة   األمن في :  مناظرات المدينة ":  بعنوان   الجامعة مؤتمراًَ   يوالتصميم ف

لمناطق ومن المقرر أن تشمل الرحلة ا   أيار،   19   وستنظم عصبة السيدات رحلة إلى جنوب لبنان في 
ومؤسسة رباب الصدر    مدينة صور   المسجد في ، السوق القديم   آنيسة مار توما،   رأس العين، :  التالية

    .  االحتياجات الخاصة   لألشخاص ذوي
بأبنائها     بيروت وترّحب الجامعة   الجامعة األمريكية في   لخريجي   يعود اللقاء السنوي   الصيف اذوه

رفاق عطلة نهاية أسبوع مليئة بالنشاطات للتمتع واالستكشاف واالحتفال وإعادة لقاء    الخريجين في
  ،1955   األعوام   والدعوة موجهة هذه السنة لخريجي .  الحرم الجامعي في   األمس والتنّزه مجددًا

  ،2000و   ،1995و   ،1990و   ،1985و   ،1980و   ،1975و   ،1970و   ،1965و   ،1960و 
.  من تموز وتستمر لغاية الرابع من تموز   الثاني   يوم الجمعة في   وستبدأ اللقاءات    . 2010و   ،2005و 
الذين    1985و   1975   العامين   لخريجي   خاصًا   بداية لقاءات الخريجين ستعقد الجامعة احتفاًالومع  
  آما سيتم تكريم خريجي   حفل التخرج لهاتين السنتين بسبب الحرب،   من المشارآة في    يتمكنوا   لم
.  على تخرجهم من الجامعة   عامًا   25   لمناسبة مرور "  اليوبيل الفضي "  بمنحهم شهادة   1985   العام 
بفندق الريفييرا  "  سايد   آيالند سي "  قاعة   مساء اليوم ذاته سيقام حفل عشاء راقص للخريجين في   وفي 

آافتيريا قاعة    يوم السبت في   وسيقام .  منال مالط وفرقتها الموسيقيةغناء    مع   الساعة التاسعة مساءً،
وأعضاء  يلتقون خالله عمداء الجامعة   للخريجين   للطالب إفطار صباحي مرآز تشارلز هوسلر
تتضمن    يوستكّرس بقية اليوم للنشاطات العائلية الت .  الكليات واألقسام مختلف الهيئة التعليمية من

ام حفل يق   اليوم ذاته   وفي  . األعمار بما فيها آرة القدم وآرة السلة والسباحة آّلنشاطات لألطفال من 
ويترافق  .  سنة على تخرجهم   50   لمناسبة مرور   1960   العام   لخريجي   لمنح شهادة اليوبيل الذهبي

مسبح    يسبحوا في   وسيتسّنى للزوار أن .  ينظمها مكتب الزوار   على األقدام   هذا الحدث مع جولًة
يوم األحد لزيارة مزرعة    وسيتم تكريس .  يوفره لهم مرآز تشارلز هوسلر   يستمتعوا بما   الجامعة وأن



  المميز من مصدر تصنيعه وتناول طعام الغداء اللبناني   البقاع وتذوق النبيذ اللبناني   الجامعة في
   . الجامعة   في   ستنطلق الرحلة من أمام بوابة المرآز الطبي .  التقليدي 

 


