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  قاعة أسمبلي   في   عند السادسة مساًء 2010تموز    2   يوم الجمعة   بيروت   تقيم الجامعة األميرآية في
لهم احتفال تخّرج حينها بسبب  ْمَقُي   والذين لم   ،1985و   1975   لعامينا   هول حفل تخّرج لمتخرجي 

خريجة    وسيكون خطيبا االحتفال السيدة فالر مجالي، .  لبنان   خالل الحرب في   تدهور الوضع األمني
 ةمساوسيوافق الحفل الذآرى الخ    . 1985   خريج العام   والدآتور آمال عبد اهللا،   ،1975   العام
احتفال التخرج الخاص هذا من ضمن برنامج أنشطة    ويأتي    . 1985   عشرين لتخرج صف العامالو

  األعوام   لتكريم خريجي 2010تموز    4و   3و   2   في   تنظمها الجامعة والجمعية العالمية لخريجيها،
  2000و   1995و   1990و   1985و   1980و   1975و   1970و   1965و   1960و   1955 
لكل    يوم الجمعة حفل عشاء ساهر عند التاسعة مساًء   حفل التخرج الخاص هذا   وسيلي    . 2005و 

يبدأ    تموز عند العاشرة صباحًا   3   ويوم السبت  ". لو بارتكولييه "  مطعم   في   الصفوف المذآورة أعاله،
آرة    مع مباريات في   للنشاطات الطالبية، مطعم مرآز تشارلز هوستلر   إفطار وغداء مشترك في

ل سيتاح للخربجين الزائرين فوخالل الح .  السلة وآرة القدم والسباحة وموسيقى واسكتشات فكاهية
  يقام احتفال تكريمي   يوم السبت،   من   وعند الثانية عشرة ظهرًا  . وعائالتهم لقاء عمداء الكليات

رئيس الجمعية    يتكلم فيه السفير خليل مكاوي،   ،1960   لتخّرج صف العام   بمناسبة البوبيل الذهي 
  والخريج هاراالمبوس هاريس،   ورئيس الجامعة الدآتور بيتر دورمان،   األميرآية،   العالمية لخريجي

يرغب    لمن على األقدام   سيرًا   الحرم الجامعي   آما ُتقام جوالت في .  مرآز هوستلر   غداء في   ويتبعه 
الى    من العاشرة صباحًا   اليوم ذاته،   ويقام في .  الجامعة   بقيادة طالب حاليين في   من الخريجين،

معرض خزفيات ألعمال أستاذة هذا الفن وخريجة الجامعة    مرآز هوستلر،   الرابعة بعد الظهر في
يديرها الدآتور سعد    حول االقتصاد اللبنانيآما تقام ندوة  .  وطالبها   أمل مريود   1975   العام   في

  الجامعة،   في   من معهد االقتصاد المالي   والدآتور سمير مقدسي   نائب حاآم مصرف لبنان،   عنداري،
أنشطة السبت بجلسة على    وتنتهي .  الجامعة   رئيس دائرة االقتصاد في   والبروفسور سمير نعيمي، 

  وآارايوآي   مع مشاوي   مباريات آأس العالم على شاشات عمالقة، سطح مرآز هوستلز لمشاهدة
تنّظم رحلة ترفيهية إلى    تموز،   4   األحد   اليوم األخير من البرنامج،   وفي  . على مسبح الجامعة 

هذا ولقد دأبت الجامعة والجمعية على عقد لقاءات   . غداء وتسلية   البقاع مع   مزرعة الجامعة في
  خريجين من ثالثة أجيال مختلفة   جمعت هذه اللقاءات أحيانًا    وقد .  السنوات الماضية   يجين فيللخر

  . يعتبرون الجامعة بيتهم   من الخريجين الذي   آثيفًا   من العائلة ذاتها والقت إقباًال )  الحفيد   بن،اإل   الجد، (
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