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 4102ألعاب ربَع 
 

رعّذ دائزح انزٔبضخ فٓ انجبمعخ األمٕزكٕخ فٓ ثٕزَد نألسبثٕع انمقجهخ سهسهخ مه انىشبطبد انزٔبضٕخ 

 " ٌَذي أثزسٌب:4102ضمه "أنعبة رثٕع 

 

 المباراة السنوٍت فٌ كرة القدم

ز ثٕه كهٕخ انٍىذسخ َانعمبرح مه جٍخ، َرحبنف كهٕبد اٖداة رقبو ٌذي انمجبراح عهّ انمهعت األخضز انكجٕ

َانفىُن، َانعهُو انصحٕخ، َادارح األعمبل، َانطت، َانشراعخ مه جٍخ ُأخزِ. َسزقبو ٌذي انمجبراح ُٔو 

 وٕسبن، عىذ انسبدسخ مسبًء. 01انخمٕس 

 

 المباراة السنوٍت األولي فٌ كرة السلت

 01رنش ٌُسزهز نألوشطخ انطالثٕخ عىذ انسبدسخ مه مسبء األرثعبء سزقبو ٌذي انمجبراح فٓ مزكش رشب

وٕسبن انجبرْ. َسززُاجً فٍٕب كهٕخ انٍىذسخ َانعمبرح مه جٍخ، مع رحبنف كهٕبد اٖداة َانفىُن، 

 َانعهُو انصحٕخ، َادارح األعمبل، َانطت، َانشراعخ مه جٍخ ُأخزِ. 

 

 المباراة السنوٍت األولي فٌ كرة الصالت
وٕسبن  01ٌذي انمجبراح فٓ مزكش رشبرنش ٌُسزهز نألوشطخ انطالثٕخ عىذ انثبمىخ مه مسبء األرثعبء  سزقبو

انجبرْ. َسززُاجً فٍٕب كهٕخ انٍىذسخ َانعمبرح مه جٍخ، مع رحبنف كهٕبد اٖداة َانفىُن، َانعهُو 

 انصحٕخ، َادارح األعمبل، َانطت، َانشراعخ مه جٍخ ُأخزِ. 

 

 امعَتمباراة السباحت الج
وٕسبن انجبرْ عىذ انسبدسخ مسبًء  فٓ مزكش انزٔبضخ انمبئٕخ فٓ  42سزقبو ٌذي انمجبراح ُٔو انجمعخ 

 انجبمعخ.

 

 مباراة كرة الطاولت

وٕسبن انجبرْ فٓ مزكش رشبرنش ٌُسزهز نألوشطخ  41سزقبو ٌذي انمجبراح عىذ انثبوٕخ عشزح ظٍز انسجذ 

 انطالثٕخ.

 

 

 

 



 الَوم السنوً أللعاب القوى

سزجزْ  أوشطخ انُٕو انسىُْ ألنعبة انقُِ )فٕهذ داْ( عهّ مضمبر انسجبق انجبمعٓ عىذ انزاثعخ ثعذ 

وٕسبن انجبرْ َسزشمم سجبقبد حُاجش َثذل َانقفش انعبنٓ فٓ مخزهف فئبد انىسبء  41ظٍز انسجذ 

 َانزجبل، َعهّ مسبفبد مخزهفخ.

 

 لَلت األبطال
وٕسبن انجبرْ فٓ فٓ مزكش رشبرنش  42ف مه مسبء انثالثبء ُٔقبو ٌذا االحزفبل عىذ انسبثعخ َانىص

 ٌُسزهز نألوشطخ انطالثٕخ.

 

 
  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً  
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   هعة ىًًالدب  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8500   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  700  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   جٌّفس جعلٍوًبكوب   . الطب   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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