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 أنشطة الجامعة األميركية في بيروت بمناسبة الميالد

 

 حفلة موسيقى ميالدية من أوروبا الشرقية 

تقّدم جوقة الجامعة األميركية في بيروت والجمعية الكورالية، بقيادة توماس كيم، حفلة من موسيقى 

في السابعة والنصف من مساء اإلثنين والثالثاء،  هتف"الميالد األوروبية الشرقية بعنوان "اصرخ وا

 ، في قاعة األسمبلي هول.2112كانون األول  2و 1

وفي البرنامج مقطوعات من تأليف بيال بارتوك، وزولتان كودالي، وكاريل هوسا، وفيليو تورميس، 

 وألغيرداس مارتينايتيس، وفيتوتاس ميسكينيس، وجيورجي أوربان.

 اً أناشيد ميالدية تقليدية.وفي البرنامج أيض

 الدعوة عامة والدخول مجاني.

 

 أوراق زكي ناصيف: اطالق كتاب وحفلة موسيقية 

دعا مهرجان الجامعة األميركية في بيروت لبرنامج زكي ناصيف للموسيقى إلى حفل إطالق كتاب 

د "أوراق زكي ناصيف" الذي يحتوي على مختارات من أوراق زكي ناصيف الخاصة، وذلك عن

 في قاعة األسمبلي هول. 2112كانون األول  2السادسة مساء الخميس 

 وسيتكلم خالل الحفل بالعربية المحاضران سمير صايغ وكفاح فاخوري.

 ويلي إطالق الكتاب حفل من موسيقى الحجرة يِؤديه الرباعي الكالسيكي للسلكتيوم.

 

 حفلة من الموسيقى الكالسيكية 



عة األميركية في بيروت حفلة من الموسيقى الكالسيكية بعنوان يقدم نادي الموسيقى في الجام

كانون األول عند الثامنة مساًء في قاعة األسمبلي هول.  5"شوبان وليزت"، وذلك يوم الجمعة 

 وستكون الحفلة من أداء أرمينيه شوكاسيزيان وآليك باباهيكيان. والدعوة عامة والحضور مجاني.

بدأت العزف على البيانو وهي في السادسة. وهي أول امرأة لبنانية  ُيذكر أن أرمينيه شوكاسيزيان

تحصل على الماجيستير في األدب من الجامعة األميركية في بيروت وقد حصل ذلك في العام 

. وهي تعلّم األدب االنكليزي. أما آليك باباهيكيان فهو طالب في علوم الكمبيوتر في الجامعة  1611

 في السادسة عشرة. وبدأ العزف على البيانو

 

 حفلة موسيقية في اليوم العالمي لاليدز 

تقّدم اللجنة الدائمة للصحة التناسلية وااليدز في جمعية طالب الطب اللبنانيين، بالتعاون مع شركة 

سانوفي باستور لألدوية حفلة موسيقية بمناسبة "اليوم العلمي لأليدز" من أداء بولي، وهي مغّنية 

في قاعة  2112كانون األول  8ك عند الثامنة والنصف من مساء اإلثنين وكاتبة أغاني، وذل

 األسمبلي هول.

تباع التذاكر في في مكتب الزوار في الجامعة األميركية في بيروت، من العاشرة صباحاً حتى 

بعد الظهر. كما تباع التذاكر في الجامعة اللبنانية األميركية والجامعة اليسوعية وجامعة الرابعة 

 البلمند وجامعة بيروت العربية وفي مطعم ديك ديوك )الحمرا( وفروع مطعم رودستر.

 ألف ليرة لغير الطالب. 21ألف ليرة لبنانية للطالب و 15ثمن التذكرة 

 أليدز في لبنان.ويعود ريع الحفلة للمصابين بمرض ا

 

 حفلة موسيقية لجمعية أيادينا 
 

دعت جمعية أيادينا بالتعاون مع مكتب شؤون الطالب في الجامعة األميركية في بيروت !لى حفلتها 
، وذلك في قاعة األسمبلي هول عند السادسة والنصف من  التاسعةالموسيقية الميالدية الخيرية 

 .2112كانون األول  12مساء  الجمعة 
 تكون الحفلة من تقديم كورال مدرسة االنترناشونال كولدج في حرميها في بيروت وعين عار. وس

 ألف ليرة لبنانية. 01ألف أو 21ثمن التذكرة 
 للمزيد من المعلومات ُيرجى االتصال بجمعية أيادينا.

 
 هاتف:

961 1 26 66 11 

961 1 26 96 11 



 فاكس:

 961 1 26 46 11 

 

 بريد الكتروني:

info@ayadinaassociation.com 
 

 
 
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   1811العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   هي والجامعة  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبياً    أعضاء وجسماً   700  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

والدكتوراه    والدكتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حالياً 
  . سريراً    221    فيه   يضم مستشفىً    الذي   مركزها الطبي   في   وتدريباً    طبياً    ر تعليماً كما توفّ   . الطب   في
 
 

  
 

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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