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 نشاطات مقبلة في الجامعة األميرآية في بيروت

  اليوم العالمي للمتاحف •

" المتاحف في عالم متغّير"يحيي متحف الجامعة األرآيولوجي اليوم العالمي للمتاحف تحت عنوان  
ويات المتحف ويشمل البرنامج جوالت تعليمية على محت. أيار الجاري 18وذلك يوم الجمعة 

  .   1977وقد بدأ هذا التقليد العالمي في العام . وأقسامه بين التاسعة صباحًا والخامسة بعد الظهر
  

  )أوتدورز(مهرجان الربيع  •

أيار 20و 19لهذا العام يومي السبت واألحد ) أوتدورز(تقيم الجامعة مهرجان الربيع السنوي 
األوتدورز    وتشترك في. ت ومبيع أطعمة وحلوياتويشمل المهرجان ألعابا وتسالي ورقصا. الجاري

آما تشترك فيه فرق موسيقية من  .  مختلف األندية والجمعيات الطالبية واللجان التمثيلية الطالبية
   .  الجامعة وخارجها

مبنى وست    قاعة مغلقة في   في   مطلع ثمانينيات القرن الماضي   وآان مهرجان أوتدورز قد بدأ في
 .حينها إندورز   ودعي   هول،

  

  معرض أعمال فنية •

دعت دائرة الفنون الجميلة وتاريخها الى حضور معرض األعمال الفنية لطالب التخرج في الدائرة 
. الجامعةفندق مايفر قرب  –والذي يقام في صالة فنون الجامعة في أسفل مبنى منامة الطالبات 

ايار الجاري مع أداء لالرا ناصر عند  22ثاء يفتتح المعرض عد السادسة والنصف من مساء الثال
أما السبت . أيار من الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساُء 25و 24و 23ويستمر أيام  . السابعة مساًء

 .أيار فيفتح المعرض أبوابه من الحادية عشرة قبل الظهر حتى الخامسة مساًء 26

 

  



  استديوهات الفنون المفتوحة •
ة وتاريخها في الجامعة إلى زيارة استديوهات الفنون المفتوحة في مبنى دعت دائرة الفنون الجميل

أيار الجاري حيث سيقوم أساتذة  24و 23و 22نايسلي هول ، أيام الثالثاء واألربعاء والخميس 
الدائرة بإعطاء دروس مجانية في التصميم المسرحي والتجهيز والسيراميك والرسم والنحت 

  .لوان المائية والتصميموتصوير الفيديو والرسم باأل
  

  يوم العسل السنوي •
أيار  23تقيم آلية العلوم الزراعية والغذائية يوم العسل السنوي في باحة مدخل الكلية يوم األربعاء 

  .الجاري بين الحادية عشرة قبل الظهر والخامسة مساًء
سيتمكن الزوار من شراء أصناف مختلفة من العسل الذي تنتجه الجامعة ومن شراء قبعات وقمصان 

ويعود ريع المبيعات الى جهود . عن العسل باالضافة إلى أغذية ومستضرات تجميل أساسها العسل
  .الحفاظ على النحل وإسهامه في الحفاظ على الطبيعة

  

  اليوم الرياضي •

اليوم الرياضي السنوي للجامعات والمدارس الثانوية الذي تقيمه ضور الى ج الرياضةدعت دائرة 
أيار الجاري بين الرابعة والنصف والسادسة والنصف بعد الظهر على الملعب  25يوم الجمعة 

 400متر و 100ويشمل البرنامج سباقات رآض للرجال والنساء على مسافات . األخضر الكبير
آما يشمل البرنامج مباريات . بسباق حاسم لمسافة مئة متر متر، ُتختتم 3000متر  و 800متر و

  .في الوثب الطويل وتوزيع ميداليات للفائزين
  

  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  رساتهاآنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها ومما   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    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

  
  
   

 
For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Associate Director for Media Relations, 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

