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 أنشطت مقبلت فً الجامعت األمٍركٍت فً بٍروث

 

 جوقت بٍروث لموسٍقى الحجرة 
دػذ كهٍخ اَداة ٔانؼهٕو فً اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد إنى حفهخ يٕعٍقٍخ رؤدٌٓب خٕقخ ثٍشٔد 

دبسي فً قبػخ األعًجهً ْٕل. حضٌشاٌ ان  22نًٕعٍقى انحدشح ٔرنك ػُذ انغبثؼخ يٍ يغبء األحذ 
ٔفً انجشَبيح يقطٕػبد يٍ رأنٍف ْبَذل ٔربنٍظ ْٔبعهش ٔأّنغشي ٔثٕنُك ٔغدٍهٕ ٌٔٔزبكش. ٔرزأنف 

اندٕقخ يٍ عهٍٍ عًٍث )فٍٕنٍ( ٔسٌف خٍش اهلل )فٍٕنٍ( ٔأنٍظ سٔص )فٍٕال( ٔساٍَب كالة )فٍٕال( 
 ة )قٍبدح(.ٔسثبل كالة )رشهٕ( ٔنٍهى طّجبل )ْبسثغٍكٕسد( ٌٔبسا انُش

 انذػٕح ػبيخ ٔانحضٕس يدبًَ.
 

 حفلت من موسٍقى الفٍولن والبٍانو 
دػب ثشَبيح صكً َبصٍف نهًٕعٍقى فً اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد إنى حفهخ يٍ يٕعٍقى انفٍٕنٍ 

 حضٌشاٌ اندبسي، فً قبػخ األعًجهً ْٕل.  22ٔانجٍبَٕ، ٔرنك ػُذ انثبيُخ يٍ يغبء األسثؼبء 
-اء إٌٓبة خًبل )فٍٕنٍ( ٔدٌبَب ْبسٔرٍَٕبٌ )ثٍبَٕ( ثئششاف انجشٔفغٕس آسثش رشانحفهخ يٍ أد

 ْٕفٓبَغٍبٌ. ٔفً انجشَبيح يقطٕػبد يٍ ثبخ ٍَٔٔبٔعكً ٔشٕعٌٕ ٔثبغبًٍَُ ٔخبشبرٕسٌبٌ.
 انذػٕح ػبيخ ٔانحضٕس يدبًَ.

 

 )حفلت عزف بٍانو ثنائً )أربع أٌادي 
ؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد إنى حفهخ ػضف ثٍبَٕ ثُبئً )أسثغ دػب يؼٓذ كٕنزٕس صَزشٔو ثبنزُغٍق يغ اندبي

حضٌشاٌ اندبسي فً  22أٌبدي( رؤدٌٓب إٌشٌُب أَٔغش ٔثغً فٌٕذ، ٔرنك ػُذ انثبيُخ يٍ يغبء انخًٍظ 
 قبػخ األعًجهً ْٕل. ٔفً انجشَبيح دٌجٕعً ٔثبسرٕنذي ٔثشايض ٔشٕثبٌ ٔشٕثشد.

 انذػٕح ػبيخ ٔانحضٕس يدبًَ.
 

  لصالح مرضى داء الصرعحفلت موسٍقٍت 

دػب يكزت ادخبل انًشضى فً انًشكض انطجً فً اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد ثبنزؼبٌٔ يغ ثُك نجُبٌ 
حضٌشاٌ  22"انًٕعٍقى ركبفح داء انصشع". ٔرنك ٌٕو اندًؼخ  ٔانًٓدش إنى حفهخ يٕعٍقٍخ ثؼُٕاٌ



اندبسي، ػُذ انثبيُخ يغبًء، فً قبػخ األعًجهً ْٕل. ٔعزؤدي انحفهخ  فشقخ انجُك انًٕعٍقٍخ. ٌٔشًم 
 انجشَبيح رقبعٍى ػهى انؼٕد ٔأغبًَ نفٍشٔص ٔيقطٕػبد يٍ رأنٍف صكً َبصٍف.

 شع ٔانزٌٍ ٌحزبخٌٕ إنى خشاحبد إلَقبر حٍبرٓى.ٌٔؼٕد سٌغ انحفهخ نصبنح انًصبثٍٍ ثذاء انص
دٔالس ًٌٔكٍ انحصٕل ػهٍٓب يٍ يكزت ادخبل انًشضى فً  23دٔالس ٔ  03رزكشح انحفهخ يٍ فئزٍٍ: 

فً انطبثق األسضً يٍ انًشكض انطجً، كم ٌٕو يٍ االثٍٍُ إنى اندًؼخ، يٍ انثبيُخ  320انغشفخ 
نحصٕل ػهٍٓب يٍ انًقٓى، فً سدْخ انًشكض انطجً، كم صجبحًب حزى انخبيغخ ثؼذ انظٓش. كًب ًٌكٍ ا

 ٌٕو يٍ االثٍٍُ إنى اندًؼخ، يٍ انزبعؼخ صجبحًب حزى انثبنثخ ثؼذ انظٓش.
 

 

 
  انهٍجشانً   األيٍشكً   ٔرؼزًذ انُظبو انزؼهًًٍ   3622انؼبو    ثٍشٔد فً   رأعغذ اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً 
  خبيؼخ ثحثٍخ رذسٌغٍخ،   ٔاندبيؼخ ًْ  . زؼهًٍٍخ ٔيؼبٌٍشْب ٔيًبسعبرٓبكًُٕرج نفهغفزٓب ان   نهزؼهٍى انؼبنً 
رقّذو      . طبنت ٔطبنجخ   8500   حٕانًيٍ    طالثًٍب   أػضبء ٔخغًًب  700  ٍي شثكأ  رضى ٍْئخ رؼهًٍٍخ يٍ 

ٔانذكزٕساِ    زٕساِ،ٔانذك   ٔانًبخٍغزش،   ٌُبْض يبئخ ثشَبيح نهحصٕل ػهى انجكبنٕسٌٕط،   يب   اندبيؼخ حبنًٍب
  . عشٌشًا   023    فٍّ   ٌضى يغزشفًى   انزي   يشكضْب انطجً   فً   ٔرذسٌجًب   طجًٍب   كًب رّٕفش رؼهًًٍب  . انطت   فً
 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Director of News and Information, ma110@aub.edu.lb, 01-75 
96 85 

 
 

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