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 UÞUA½ WK+KÝ

LAU ‰« w−¹d)
WO�dO�ô« WO½UM³K*« WF?�U'« wB 5−¹d)« ÊËRý V²J� r²²š«

v*« XBb¼  U?ÞU?A½ WK?�K�Ð wF??�U?'« wÝ«—b*« ÂU??F*« LAU) ®

lO??−?A?ðË ¨rN?C??F?³?ÐË W?F??�U?'U?Ð 5−¹d?)«  U??'ö??Ž 5²9

wK³???I??²??�?*« ÂU??L??²¼ô« w?B ◊«d??`½ô« vK?Ž œb??'« 5łd??`???²*«

ÆÂô« rN²�ÝR0

ÂULC½ö* ÂUF*« wB 5−¹d)« ŸËdB V²J*« UŽœ ¨—UÞô« «c¼ wBË

wB b?IŽ Íc*« ¨åW?F�U?'« w−¹d?š WO?FL?łò‰ ÍuM�*« ¡U?IK*« v*«

W?OF?L?'« fK−� W?�?Oz— tO?B „—U?ýË WF?�U?'« wB  ËdOÐ Âd?Š

¨‰U?)« tK*«b??³?Ž W?F?�U?'« wB V²?J*« d¹b?�Ë d?ž«œ w³?O?K0 vKO*

∫wB 5−¹d?)« ŸËd?B sŽ 5K?¦2 v*« W?BU?{ôUÐ fK:« ¡U?C?Ž«Ë

¨s¹d??×?³*« ¨ÊU??L?Ž WMDKÝ ¨W?¹œu?F?�?*« ¨X¹uJ*« ¨U¹—u??Ý ¨ÊUM³*

¨…b?×?²*« W?O?Ðd?F*«  «—U?�ô« ¨«bM� ¨W?O?�d?O?�ô« …b??×?²*«  U¹ôu*«

ÆUÐË—Ë«Ë Êœ—ô«

v*« W?BU?{ôUÐ W?Šd?²?I*« q?L?F*« ‚«—Ë« ÷d?Ž ¡U?IK*« ‰ö?š -Ë

¨ÂdBM*« ÂU?F*« ‰öš U?NŽËdBË W?OFL?'«  UÞUAM* rO?OIð W?OKLŽ

s� b¹e*« sL?C²¹ WK³?I*« WM�K* qLŽ Z�U½dÐ v?KŽ oB«u²*« - U?L�

b??ł«uð U?L??¦??O?Š U?¼œu?N??łË W??F?�U??'UÐ n¹d??F??²K*  UÞU??AM*«

ÆÊu−¹d)«

Ác¼ q¦?* rN½UM²??�« s?Ž W??�—U??A*« œu??Bu*« ¡U??Ýƒ— d??³??Ž b??'Ë

rN??�??H½« 5?−¹d??)« 5Ð jÐ«Ëd?*« b??ý wB rN??�ð w²?*«  «¡U??IK*«

5IKDM?*« œb?'« 5łd?`?²*« 5ÐË rNMOÐË W?F?�U?'« 5?ÐË rNMOÐË

ÆwMN*« rN*UŽ u×½

U?N³¹d?Ið wB sLJð  «¡U?IK*« Ác¼ W?OL¼« Ê« v?*« XHKB ¨‰U)« U?�«

WOKLŽ qN�ðË  U'öF*« bÞu²²* d¦�QB d¦�« rNCFÐ v*« 5−¹d)«

rN(U?B� W�bš tO?B U* rNMOÐ w½U�½ô«Ë wMN*«Ë wMI²*« ‰œU?³²*«

ÆWF�U'« …bŽU�� wB d¦�« ÂUNÝô«Ë WOB`A*«

≠ ≤∞∞µ  «uMÝ u?−¹d?š lL²?ł« U?C¹«  UÞUA?M*« ‚UO?Ý wBË

±π∂∞ ≠ ±π∂µ ≠ ±π∑∞ ≠ ±π∑µ ≠ ±π∏∞ ≠ ±π∏µ ≠ ±ππµ

WF?�U'« —«—“«Ë W¹—U?�c²*«  U?O*«bO*« «d?³ł —u?²�b*« rN?OKŽ Ÿ“ËË

ÆÃd`²*« Èd�cÐ ôUH²Š«

qOÐu¹ W³ÝUM� wBË ±πµ∞ WMÝ u−¹d?š v³* ¨dš¬ bOF0 vKŽË

qH?Š v*« «d³?ł ·“u?ł —u²?�b*« W?F�U?'« fOz— …u?Žœ ¨rNłd?`ð

¡UH²Š«  UO*«bO�Ë ŸË—œ .bIð tKK`ð WF�U'« wB t*eM� wB ¡UAŽ

ÆÈd�c*« wB
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 “LAU” اختتام نشاطات

اختتم مكتب شؤون الخريجين في الجامعة اللبنانية األميركية 
(LAU) العام الدراسي الجامعي بسلسلة نشاطات هدفت الى 

تمتين عالقات الخريجين بالجامعة وتشجيع المتخرجين الجدد 
على االنخراط في االهتمام المستقبلي بمؤسستهم األم.

وكانت الدعوة الى فروع الخريجين في العالم لالنضمام الى 
اللقاء السنوي لجمعية خريجي الجامعة. وعرضت خالل اللقاء 

الذي عقد في بيروت، أوراق العمل المقترحة اضافة الى عملية 
تقييم نشاطات الجمعية وفروعها خالل العام المنصرم، وتم 

التوافق على برنامج عمل السنة المقبلة الذي يتضمن المزيد من 
النشاطات.

وعبر رؤساء الوفود المشاركة عن امتنانهم لمثل هذه اللقاءات 
التي تسهم في شد الروابط بين الخريجين أنفسهم وبينهم 
وبين الجامعة ومع المتخرجين الجدد المنطلقين نحو عالمهم 

المهني.

صدى البلد

البلد  
ً
¶ مكتب شؤون الخريجين مجتمعا
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�سل�سلة ن�ساطات ملكتب �سوؤون 

 )LAU( اخلريجني يف
اختتم مكتب شؤون اخلريجني في 
 )LAU( اجلامعة اللبنانية األميركية
ال��ع��ام ال��دراس��ي اجلامعي بسلسلة 
ال��ى متتني عالقات  نشاطات هدفت 
وببعضهم،  ب��اجل��ام��ع��ة  اخل��ري��ج��ني 
وت��ش��ج��ي��ع امل��ت��خ��رج��ني اجل����دد على 
االن��خ��راط ف��ي االه��ت��م��ام املستقبلي 

مبؤسستهم األم. 
وفي هذا االطار، دعا املكتب فروع 
اخلريجني في العالم لالنضمام الى 
خريجي  »جمعية  ل���  السنوي  اللقاء 
اجلامعة«، الذي عقد في حرم بيروت 
ف���ي اجل���ام���ع���ة ش�����ارك ف��ي��ه رئيسة 
مجلس اجلمعية ليلى صليبي داغر 
ومدير املكتب في اجلامعة عبد الله 
اخل��ال، وأع��ض��اء املجلس باالضافة 
ال���ى مم��ث��ل��ني ع���ن ف����روع اخلريجني 
في كل م��ن: لبنان، سوريا، الكويت، 
السعودية، سلطنة عمان، البحرين، 
كندا،  األميركية،  املتحدة  ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة، األردن  العربية  االم����ارات 

وأوروبا. 

ومت خالل اللقاء الذي استمر يوما 
كامال ع��رض أوراق العمل املقترحة 
باالضافة الى عملية تقييم لنشاطات 
اجل��م��ع��ي��ة وف���روع���ه���ا خ����الل العام 
املنصرم، ومت التوافق على برنامج 
املزيد  يتضمن  املقبلة  للسنة  عمل 
باجلامعة  للتعريف  النشاطات  م��ن 
وجهودها حيثما تواجد اخلريجون. 
وف���ي س��ي��اق ال��ن��ش��اط��ات أيضا، 
اج��ت��م��ع خ��ري��ج��و س���ن���وات 2005- 
 -1975-1980  -1985-1995
عليهم  ووزع   1960  -1965-1970
التذكارية  امليداليات  جبرا  الدكتور 
بذكرى  اح��ت��ف��اال  اجل��ام��ع��ة  وأزرار 

التخرج. 
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر، ل��ب��ى خريجو 
س��ن��ة 1950 وف���ي م��ن��اس��ب��ة يوبيل 
ت��خ��رج��ه��م، دع����وة رئ��ي��س اجلامعة 
الدكتور جوزف جبرا الى حفل عشاء 
في منزله في اجلامعة تخلله تقدمي 
دروع وم��ي��دال��ي��ات اح��ت��ف��اء ف��ي هذه 

الذكرى. 
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