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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 

 كالسيكية موسيقية حفلة

 الكالسيكية، الموسيقى من حفلة الكورالية الجمعية مع بيروت في األميركية الجامعة جوقة تقّدم

 ،2015 األول كانون 8و 7 والثالثاء، االثنين يومي وذلك هاندل، وجورج لباخ مقطوعات تشمل

 .، في الجامعةهول األسمبلي قاعة في مساء   والنصف السابعة عند

ويشترك في األداء األعضاء في األوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية سمر سالمه وسينتيا حنا 

وغاي فيو وربيكا جاكسون. ويقود الحفلة  وفارتان أغوبيانوراندال بيلز وروجيه أبي نادر 

 توماس كيم من الجامعة.

 .مجاني والحضور عامة الدعوة

 

 أيادينا لجمعية موسيقية حفلة

 لى! بيروت في األميركية الجامعة في الطالب شؤون مكتب مع بالتعاون أيادينا جمعية دعت

 من السابعة عند هول األسمبلي قاعة في وذلك العاشرة، الخيرية الميالدية الموسيقية حفلتها

 .2015 األول كانون 18 والجمعة ،األول كانون 13 واألحد ،األول كانون 12 السبت مساء

 وعين بيروت في حرميها في كولدج االنترناشونال مدرسة كورال تقديم من الحفلة وستكون

 . عار

 فروع جميع في الحجز مكاتب في عتباو .لبنانية ليرة ألف 30و ليرة ألف 20 التذاكر: ثمن

 . فيرجن محالت

 

 التبرعات لجمع موسيقية حفلة
 بالتعاون اللبنانيين، الطب طالبل الدولية اللجنة في وااليدز التناسلية للصحة الدائمة اللجنة تقّدم

 يوم وذلك التبرعات لجمع موسيقية حفلة ،المصل يجابييلمساعدة إ  4 دي سي صندوق مع

 في هول األسمبلي قاعة في ،مساء   والنصف الثامنة عند ،2014 األول انونك 14 االثنين

وهؤالء  .الحفلة تأدية في موسيقية فرق عدةأعضاء من  شتركيو .بيروت في األميركية الجامعة



األعضاء هم: كارل فرنينه وسليم نفاع وجورجي فلوطي وكميل كبّابي وايلي عبد النور 

 وروكسان توما وجوي فياض.

 .للعموم ألف 20و للطالب لبنانية ليرة ألف 15 التذكرة ثمن

 البلمند وجامعة األميركية اللبنانية والجامعة بيروت في األميركية الجامعة في التذاكر تباع

 .العربية بيروت وجامعة اليسوعية والجامعة

 : الهاتف رقم على االتصال اءالرج لالستعالم،

03011026 

 

 ميالدلل الباروك موسيقى من حفلة
 بيروت، في األميركية الجامعة في وتاريخها، الجميلة الفنون ودائرة والفنون اآلداب كلية دعت

 ياسمينا بقيادة" فيفاس انسمبل" مجموعة تؤديها الميالدية، الباروك موسيقى من حفلة إلى

 قاعة في مساء   والنصف الثامنة عند ،2015 األول كانون 17 الخميس يوم وذلك صبّاح،

 .شاربانتييه أنطوان-لمارك مقطوعات البرنامج وفي. الجامعة في هول األسمبلي

 .مجاني والحضور عامة الدعوة

 

 ى ميالديةموسيق حفلة
 يوم وذلك" قلوبنا في الميالد" بعنوان موسيقى حفلة إلى واألبكم للضرير اللبنانية المدرسة دعت

 األميركية الجامعة في هول األسمبلي قاعة في مساء   الثامنة عند 2015 األول كانون 21 االثنين

 مع بالتنسيق الحياة، هبة ومنظمة لبنان، في روتاراكت نوادي تنظيم من والحفلة. بيروت في

 .الجامعة

 .لبنانية ليرة ألف وخمسون ليرة ألف وثالثون ليرة ألف عشرون: الحفلة تذاكر ثمن

 :فالهات أرقام بأحد االتصال يرجى المعلومات من للمزيد

71530426  |78848687  |71305088  |71392303 

 
 

 مزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بمكتب اإلعالم في الجامعة األميركية في بيروت:لل

 
75 96 85-01, information@aub.edu.lbOffice of Communications,  

 
 

وتعتمد النظام األميركي الليبرالي للتعليم العالي كنموذج  1866ركية في بيروت في العام تأسست الجامعة األمي
تضم هيئة تعليمية من أكثر من و، تدريسقِوامها الجامعة بحثية لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. وهي 

برنامج  120لياً أكثر من تقّدم الجامعة حاو طالب وطالبة. 8,500حوالي  منوجسماً طالبياً  ،ضوع 700 
للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر تعليماً طبياً وتدريباً 

 سريراً. 420فيه ، كامل الخدماتفي مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى  لطالب من مختلف أنحاء المنطقة
 

 ركية في بيروت وأنشطتها، تابعونا على:لالطالع الفوري على أخبار الجامعة األمي
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Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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