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 االميرآية   في الميالد بمناسبة موسيقية حفالت

  
  الميالد، عيد بمناسبة مختلفة أنشطة بيروت   في االميرآية الجامعة   في انطلقت   الجاري الشهر بداية منذ

 أومونيكو أربيجيو فرقةول   بستاني، وسام الفلوت ولعازف   أرتون،   لرباعي موسيقية حفالت مع بدأت 
 . أيادينا ولجمعية   التشلو، على

  
 البرنامج حسب   الجامعة،   في هول   األسمبلي قاعة   في الحفالت من   عددًا الطالعان األسبوعان وسيشهد
 : التالي

  
 والجمعية جامعةال جوقة ستقدم   مساًء، السابعة عند   االول، آانون   13   والثالثاء   12   اإلثنين يوما  - 

 . "مجانا والدخول  . آيم توماس بقيادة ميالدية موسيقية حفلة الكورالية
  

 موسيقى من حفلة بيروت   في اإليطالية السفارة تقدم   مساًء، الثامنة عند   األول، آانون   14   األربعاء يوم  - 
  . "مجانا والدخول . وبر سيمون تؤديها األرغن

  
  

 جوقة تأدية من موسيقية حفلة أيادينا جمعية تقدم   مساًء، السابعة عند    األول، آانون   15   الخميس يوم  - 
 . أنطوان مكتبة   في البطاقات وتباع  . آولدج االنترناشونال   في الثانوية المدرسة

  
 الحسن أبو جمال وتبير ليونز   نادي يقدم   مساًء، والنصف الثامنة عند األول آانون   16   الجمعة يوم  - 

   ." الموسيقى ألوان "  البصري إستعراضه
 . الجامعة آتب ومتجر أنطوان مكتبة   في تباع    والبطاقات 
  

   . الشتاء حفلة األميرآية الجالية مدرسة جوقة تقدم والنصف السادسة عند األول آانون   17   السبت يوم  - 
   . "مجانا والدخول 

 من موسيقية حفلة األطفال حلم جمعية تقّدم   مساًء والنصف الثامنة عند األول آانون   20   الثالثاء يوم  - 
 . ستور ميغا فرجن   في البطاقات وتباع  . الميالدية   األغاني

  
  إي بريك "  شرآة تقدم   مساًء، الثامنة عند األول آانون   23و   22   في الواقعين والجمعة الخميس   يومي  - 

 وموسيقيين مغنين مع باالشتراك    أداء من  " الزمن من لحظة  "  بعنوان ميالدية موسيقية حفلة  " غلي 
 . أنطوان مكتبة   في التذاآر تباع  .  معروفين لبنانيين



  والتي الميالد عيد   في القلوب إلى البهجة إلدخال  " ميالدهم لهم أضىء"  حملة تستمر   آخر، صعيد على  
 لغاية   تمتد   التي الحملة وهذه  . الشهر مطلع   في الجامعة   في المجتمع وخدمة   المدني االلتزام مرآز بدأها 

 األطفال ولعب المستعملة المالبس من العينية التبرعات لجمع تهدف   الجاري األول آانون   20   الثالثاء
  هي األطفال ومالبس  . الفقيرة األسر ىعل التبرعات هذه توزيع وسيتم  . المدمجة واالسطوانات والكتب

 المخصصة الصناديق الى إحضارها ويرجى   مقبولة، حالة   في تكون أن شرط خاص ترحيب موضع 
 . المرآز متطوعو بوفرها   التي النقل خدمة استخدام أو هول وست مبنى أمام

  
  أو   4430   القّسم على   المجتمع مةوخد   المدني االلتزام   بمرآز االتصال الرجاء المعلومات من لمزيد

 ccecs@aub.edu.lb    العنوان على   االلكتروني بالبريد االتصال يمكن   آما   4432.   أو   4431 
 
  
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  ذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتهاآنمو   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   جيستر،والما   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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