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  نشاطات تموز
 

 :فرص التطوع الصيفي في مرآزااللتزام المدني وخدمة المجتمع
 الجمعية اللبنانية للتوحد

  
آب المقبل،  26تموز الجاري حتى يوم الجمعة  18ثنين الجمعية اللبنانية للتوحد تنّظم برنامجًا صيفيًا من يوم اإل

وذلك في مدرسة القلب األقدس في الجميزة،   من االثنين حتى الجمعة من الثامنة صباحًا حتى األولى بعد الظهر
وسيتضمن البرنامج رحلة آل أسبوع الى برآة للسباحة، ونزهات ترفيهية، وورش عمل فنية، وورش . بيروت

قص، وورش عمل لالآتشافات، وورش عمل للتصوير الفوتوغرافي، وورش عمل ألصدقاء عمل موسيقى ور
الحيوانات، واألنشطة البدنية، واأللعاب اإللكترونية المنظمة، وصفوف للطبخ، وعروض للدمى المتحرآة، 

 اذا أردت المشارآة بالعمل التطوعي، يرجى ارسال المعلومات التالية إلى . وعروض فيديو، وغيرها
 ccecs@aub.edu.lb 

   -  االسم، ومجال التخصص، وسنة التخرج من الجامعة
  رقم الهاتف المحمول   -

   -  نشاطاتك المفضلة
   -  أيامك المفضلة

  .معةفي الجا   4430للمزيد من المعلومات يمكن الكتابة إلى العنوان االلكتروني أعاله أو االتصال بالمقسم 
  

  حفل موسيقي لكورال الفيحاء في األميرآية
  

تدعو منظمة سند لرعاية العجزة مع مكتب اإلعالم والتسويق في الجامعة األميرآية في بيروت لحضور حفل 
سلكيان وذلك عند الثامنة من موسيقي لجمع التبرعات من تقديم آورال الفيحاء اللبناني بقيادة المايسترو بارآيف ت

الجدير بالذآر أن . تباع التذاآر في فيرجن ميغاستورز. تموز الجاري في قاعة الوست هول 23مساء السبت 
آورس الفيحاء والمايسترو بارآيف تسلكيان حازا على الجائزة األولى ألفضل آورال وأفضل قائد آورال في 

  .2007العام  مهرجان فرصوفيا الدولي للغناء الجماعي في
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وتعتمد النظام التعليمي األميرآي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميرآية في بيروت في العام 
والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية من . آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها

تقّدم الجامعة حاليًا ما يناهز مائة  . طالب وطالبة 8000من حوالي  أعضاء وجسمًا طالبيًا 600 أآثر من
آما توّفر تعليمًا طبيًا . برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدآتوراه، والدآتوراه في الطب

 .سريرًا 420   وتدريبًا في مرآزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
  
  
   

 
For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Media Relations Officer, ma110@aub.edu.lb, 01-353 228 

  
  

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