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  أنشطة مقبلة في األميرآية 
  
  

  أوغاريت ومملكته من نشوئها حتى دمارها
أوغاريت ومملكته "حول آتاب  دعت جمعية أصدقاء متحف الجامعة األميرآية في بيروت إلى طاولة مستديرة

تشرين  9والنصف من مساء األربعاء  وذلك عند الخامسة  سعاده، من تأليف غابرييل" من نشوئها حتى دمارها
 . الجاري، في متحف الجامعة الثاني

 
 حفل موسيقي على البيانو في األميرآية

األميرآية في بيروت إلى حفل  دعا فالديمير آوروميليان بالتعاون مع مكتب اإلعالم والتسويق في الجامعة
   .لثاني الجاري، في قاعة األسمبلي هولتشرين ا 9األربعاء  موسيقي على البيانو عند الثامنة من مساء

 .والحفل من أداء هالي آالنبرغ وفالديمير آوروميليان
 

 عيد االستقالل اللبناني
جورج غانم، مدير األخبار والبرامج  يلقيها" عيد االستقالل اللبناني"دعت عصبة السيدات إلى محاضرة بعنوان 

في مبنى  تشرين الثاني الجاري 14ثة والنصف يوم االثنين سي، عند الثال السياسية في محطة تلفزيون إل بي
السيدات بمن  من قبل مجموعة من 1919يذآر أن عصبة السيدات تأسست في العام  .وست هول، قاعة بطحيش

الدآتور بيتر دورمان، وهي تعزز التعارف بين النساء  فيهن ماري دايل دورمان، جدة الرئيس الحالي للجامعة
النشاطات الثقافية  وتنظم العصبة سلسلة من. من خالل إهتمامهن المشترك بلبنان والشرق ياتمن مختلف الجنس

جمع األموال للمنح الدراسية السنوية للطالب من ذوي  الدورية والرحالت إلى مناطق مختلفة من لبنان، من أجل
 .في الجامعة االميرآية في بيروت االحتياجات الخاصة

 
 آورال الفيحاء

 11حفلة موسيقية عند الثامنة من مساء األربعاء  آورال الفيحاء اللبناني بقيادة المايسترو بارآيف تسلكيان،يقّدم 
متجر الكتب في الجامعة ومن  ويمكن شراء البطاقات للحفلة من. الجاري في قاعة األسمبلي هول تشرين الثاني

 .رطان في مستشفى المقاصدلمساعدة مرضى الس ويذهب ريع الحفلة. جميع فروع مكتبة أنطوان
الجائزة األولى ألفضل آورال وأفضل  الجدير بالذآر أن آورال الفيحاء والمايسترو بارآيف تسلكيان حازا على

نال الجائزة الثانية  قد  وآان الكورال  .2007الدولي للغناء الجماعي في العام  قائد آورال في مهرجان فرصوفيا
 .2005في مهرجان بولونيا في العام 

شابا وصبية ينتمون إلى مختلف الفئات  من حوالي أربعين 2003ويتشكل آورال الفيحاء الذي تأسس في العام 
 .العربي على طريقتهم والمناطق اللبنانية وينشدون التراث

 



ي وتعتمد النظام التعليمي األميرآي الليبرالي للتعليم العال 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 8000أعضاء وجسمًا طالبيًا من حوالي  600 أآثر من
آما توّفر تعليمًا طبيًا . لدآتوراه في الطببرنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدآتوراه، وا

 .سريرًا 420   وتدريبًا في مرآزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
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