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  للعام   والتطوعي   افتتاح مهرجان العمل المدني   غريغوار حداد سيشارك في   المطران

  األميرآية   في   2011 
  

  في   الطالب،   وخدمة المجتمع ومكتب شؤون الطالب ولجان ممثلي   ينّظم آل من مرآز االلتزام المدني
األربعاء والخميس    يومي   والتطوعي   للعمل المدني   المهرجان السنوي   بيروت،   الجامعة األميرآية في 

محيط مبنى وست    إلى الرابعة بعد الظهر في   من العاشرة صباحًا   نيسان الجاري،   28و   27   الموافقين
  . الجامعة   هول في

مبنى    قاعة سهيل بطحيش في   يقام في   باحتفال   يوم األربعاء عند الثانية عشر ظهرًا   يفتتح المهرجان
غريغوار    المطران   يلقي   اآم .  حفل االفتتاح رئيس الجامعة الدآتور بيتر دورمان   ويتكلم في .  وست هول

اليوم والتحرآات األخيرة نحو مجتمع    والتطوعي   وضع العمل المدني : " حداد خطاب المهرجان وعنوانه
 . الكلمة نقاش مفتوح مع الحضور   ويلي " .  عادل

   لمدني،تعنى بالعمل ا   غير الحكومية ومراآز الجامعة التي   يهدف هذا المهرجان إلى ربط المنظمات
مجاالت العناية    وهذه المنظمات والمراآز تنشط في .  بالطالب واألساتذة والموظفين والمجتمع بشكل عام 

  والعناية بالحيوانات وبالبيئة،   والصحة التناسلية،   الخارج،   والدراسة الجامعية في   بالمعوقين وتأهيلهم،
ومساعدة    ومواقع االنترنت االجتماعية،   الخليوية القديمة،وإعادة تدوير الهواتف    والتنوع البيولوجي، 

  واالنعاش القلبي   والتنمية الشاملة،   والتوّحد،   والحرية والعدالة،   والتنمية المستدامة،   األيتام والمحتاجين،
  وااليدز،   اوية المرأة،والتغيير من ز   والتحرك االجتماعي،   واإلعالم،   واألبنية الصديقة للبيئة،    الرئوي، 
 . والمحافظة على الطبيعة عمليًا   وحقوق المرأة وحقوق اإلنسان، 

باإلضافة    تهتم بالعمل المدني   وستتمكن هذه المنظمات من عرض إنجازاتها والمشاريع والنشاطات التي
لخدمة    طوعيًاإلى تطلعاتها المستقبلية عبر ملصقات وآتيبات وشروحات شخصية لوصف ما تقوم به ت

ستحصل هذه المنظمات على الدعم من المتطوعين الذين سيستفيدون بدورهم من    بالمقابل، .  مجتعها
  ينظمها المشارآون في   آما سيتضمن المهرجان ورش عمل تدريبية .  الخبرات المناسبة لمجالهم

تأمين وجبات صحية للمشارآين باإلضافة إلى قسم للمأآوالت حيث تقوم مجموعات محلية ب   المهرجان، 
 . هذا وسيتم جمع التبرعات خالل المهرجان لدعم المجتمعات المحتاجة .  والزوار

  لبناني   12 "  لفيلم   عرٌض   يوم األربعاء،   منها،   ن النشاطات،ويترافق هذا المهرجان مع مجموعة م
سجن    وتدور أحداث الفيلم حول السجناء في .  قاعة عصام فارس   في   من إخراج زينة دآاش، "  غاضب 

  تالي،اليوم ال   وفي .  للعالج بالدراما   المرآز اللبناني   أما ريعه فسيعود لجمعية آاثارسيس،   رومية،
وست هول وستتناول    قاعة بطحيش في   ستحاضر المخرجة دآاش في   الخميس عند الثانية عشر ظهرًا، 

  . سجن رومية ونشاطات جمعية آاثارسيس   آما ستتناول األحداث األخيرة في   الفيلم آمشروع للعالج،



  تحييه مي   المهرحان بحفل موسيقييختتم هذا    قاعة عصام فارس،   عند السابعة مساء في   ويوم الخميس،
مسابقة    آما سيتضمن فقرة لفرقة بيروت فوآال بوينت الفائزة في   يرافقها بسام جلغا على العود،   نصر 

ينفذها مرآز    إلى نشاطات و مشاريع دعم المجتمع التي   ويعود ريع الحفل الموسيقي .  مواهب الجامعة
   . ع وشرآاؤهوخدمة المجتم   االلتزام المدني

 . وست هول   وخدمة المجتمع في   مرآز االلتزام المدني   متوفرة في   التذاآر للفيلم والحفل الموسيقي
خالل ثالثة    يجري   عالمي   حدث سنوي   وهي   ويقع هذا المهرجان ضمن األيام العالمية لخدمة الشباب،

  االحتفال بدور الشباب آعنصر للتغيير االجتماعي،دولة من أجل 150   أآثر من   أيام من شهر نيسان في
وتقدير مساهمات    العالم لخدمة مجتمعاتهم خالل ثالثة أيام من آل سنة،   وتحريك ماليين الشباب في 

وآانت   . وقد بدأ هذا التقليد قبل أآثر من عقدين .  الشباب لبناء مجتمعاتهم المحلية عبر الخدمة التطوعية
   . 2007   ربيع العام   أول في   تطوعيًا   يومًا   الجامعة أقامت

  
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في   
  ية،جامعة بحثية تدريس   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   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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Maha Al-Azar, Media Relations Officer, ma110@aub.edu.lb, 01-353 228 

  
  

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

mailto:ma110@aub.edu.lb�
http://www.aub.edu.lb/�
http://www.facebook.com/aub.edu.lb�
http://twitter.com/AUB_Lebanon�

