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 2013-20-20بيروت: 
   

 أوشطة الجامعة األميركية في بيروت بمىاسبة الميالد

 

  "حفلة عيد الميالد في الجامعة: "ثلج على الثلج يسقط 

ضاء يٍ عذقّذو جىقح انجايعح األيُزكُح فٍ تُزوخ وانجًعُح انكىرانُح، يع اَظًثم تىنُفىَُكا وأ

فٍ  دفهح يىطُقُح يُالدَح تعُىاٌ "ثهج عهً انثهج َظقط" ،هثُاَُحاألوركظرزا انفُههاريىَُكُح ان

وطركىٌ  ، فٍ قاعح األطًثهٍ هىل.2103كاَىٌ األول  3و  2انظاتعح يٍ يظاء اإلثٍُُ وانثالثاء، 

كافزٌ، يع ورطاٌ أغىتُاٌ )تُاَى وأرغٍ( وداَُال تُكهاو )أَشىدج  -انذفهح تقُادج روكا تُرُهٍُُُ

رُُُض )ذىسَع يىطُقٍ(. وَشًم انثزَايج أَاشُذ يخرارج ويقطىعاخ نزوذز يُالدَح( وآتٍ تُ

 ويُُىذٍ وغزَُغ وإنغار وطُثُهىص.

 انذعىج عايح وانذخىل يجاٍَ. 

 

  "المهرجان الدولي للمىسيقي: "بيروت وما بعد 

ذظرضُف انجايعح األيُزكُح فٍ تُزوخ فٍ قاعح األطًثهٍ هىل تٍُ انثايُح وانعاشزج يٍ يظاء 

كاَىٌ األول انًهزجاٌ انذونٍ نهًىطُقٍ: "تُزوخ ويا تعذ" يٍ أداء خُاو عاليٍ وجىهز  5ض ُخًان

 ويزَى صانخ. ذثاع انثطاقاخ فٍ فزجٍ يُغاطرىر.

 

 حفلة مىسيقية للعطلة 

ذظرضُف انجايعح األيُزكُح فٍ تُزوخ فٍ قاعح األطًثهٍ هىل عُذ انثايُح وانُصف يٍ يظاء 

فٍ انثزَايج  يقطىعاخ نزدًاَُُىف، وتىنُك، و. انًُالد ح يىطُقُح نعطهحكاَىٌ األول دفه 7انظثد 

 اضافح انً ذزاَُى يُالدَح. انذعىج عايح وانذخىل يجاٍَ.الووذكاَز تا ،وهىنظد



 

 حفلة الميالد رقصًا 

كاَىٌ  8ذظرضُف انجايعح األيُزكُح فٍ تُزوخ فٍ قاعح األطًثهٍ هىل عُذ انثايُح يٍ يظاء األدذ 

 انرٍ َقىدها جاٌ يارٌ دجار. هح "انًُالد رقصًا" يٍ ذقذَى فزقح تُزوخ فىكال تىَُداألول دف

رذاكز يرىفزج فٍ يكرة انشوار فٍ انجايعح يٍ انثايُح انثًٍ ذذكزج انذفهح عشزج آالف نُزج نثُاَُح. و

يُذ صثادًا درً انخايظح يظاًء يٍ اإلثٍُُ انً انجًعح، وعُذ يذخم األطًثهٍ هىل، نُهح انذفهح 

 َف هارخ أليزاض انقهة انخهقُح.اانظادطح يظاًء. وَعىد رَع انذفهح نصُذوق تز

 

 حفلة مىسيقية لفرقة أدوويس 

ذظرضُف انجايعح األيُزكُح فٍ تُزوخ فٍ قاعح األطًثهٍ هىل عُذ انثايُح وانُصف يٍ يظاء 

ق تىطركاردس فز يٍكاَىٌ األول دفهح يىطُقُح نفزقح "أدوَُض" يع يشاركح أعضاء  02انخًُض 

وطفز ونىتظراع. وَعىد رَع انذفهح نصانخ انهجُح انذونُح، وانهجُح انذائًح نهصذح انرُاطهُح واالَذس، 

     .فٍ جًعُح طالب انطة انهثُاٍَُُ

أنف نُزج نثُاَُح نهطالب. وذذاكز انذفهح يرىفزج  05أنف نُزج نثُاَُح نهعًىو و 25ثًٍ ذذكزج انذفهح  

ح فٍ تُزوخ، وانجايعح انهثُاَُح األيُزكُح، وانجايعح انُظىعُح، وجايعح انثهًُذ، فٍ انجايعح األيُزكُ

 وجايعح انزوح انقذص فٍ انكظهُك.

 355225-70نهًشَذ يٍ انًعهىياخ َُزجً االذصال عهً رقى انهاذف: 

 

 مهرجان أواشيد بيروت 

 03ٍ يظاء انجًعح انجايعح األيُزكُح فٍ تُزوخ فٍ قاعح األطًثهٍ هىل عُذ انثايُح يتقّدم 

يهزجاٌ أَاشُذ تُزوخ ودفهره انًىطُقُح انرٍ ذقّذيها انًىاهة انشاتح: يارَى  2103األول  كاَىٌ

. انذعىج عايح وانذخىل  انزاعٍ ووائم طًعاٌ )فُىنٍ( ورتال يالعة )فُىال( وجًُ طًعاٌ )ذشهى(

 يجاٍَ.

 

  للمىسيقى  المعهد الىطىي العالي مهحفلة مىسيقية لفرقة "بغ باود" للىفخ وااليقاع- 

 الكىوسرفتىار



َظرًز فٍ انجايعح األيُزكُح فٍ تُزوخ انًهزجاٌ انًىطُقٍ نالدرفال تانذكزي انعاشزج 

نرأطُض تزَايج سكٍ َاصُف نهًىطُقً فٍ انجايعح. وطُقذو انًهزجاٌ دفهح يىطُقُح نفزقح 

فٍ قاعح  انكىَظزفرىار –ىطُقً نهً انًعهذ انىطٍُ انعانٍ يٍ"تغ تاَذ" نهُفخ واالَقاع 

وطُخّصص رَع انذفهح . 2103كاَىٌ األول  05األطًثهٍ هىل عُذ انراطعح يٍ يظاء األدذ 

 ثزَايج سكٍ َاصُف نهًىطُقً فٍ انجايعح. ن

أنف نُزج نهطالب انًشودٍَ تثطاقاذهى انرعزَفُح.  08أنف نُزج نثُاَُح نهعًىو و 33ثًٍ ذذكزج انذفهح 

يرىفزج فٍ يكرة انشوار فٍ انجايعح يٍ انثايُح صثادًا درً انخايظح يظاًء يٍ اإلثٍُُ وذذاكز انذفهح 

 انً انجًعح، وعُذ يذخم األطًثهٍ هىل، نُهح انذفهح يُذ انظادطح يظاًء. 

 
 

 حفلة موسيقية ميالدية 
 

حٓب نى حفه!دػث خًؼٍة أٌبدٌُب ثبنحؼبٌٔ يغ يكحت شؤٌٔ انطالة فً اندبيؼة األيٍشكٍة فً ثٍشٔت 
 يٍ يسبء  انسبدسة ٔانُصفػُذ  ، ٔرنك فً قبػة األسًجهً ْٕلانخٍشٌة انثبيُة  انًٍالدٌة ٍةانًٕسٍق

 .3182كبٌَٕ األٔل  81األسثؼبء 
يذسسة االَحشَبشَٕبل كٕنذج فً حشيٍٓب فً ثٍشٔت ٔػٍٍ ػبس.  ٔسحكٌٕ انحفهة يٍ جقذٌى كٕسال

 ػبيًب. 81ٔ 9ة ٌحشأذ ػًشْى ثٍٍ ٔسحكٌٕ ثؼُٕاٌ "انشٕكٕالجّ انسبخُة" ٔسٍؤدٌٓب طال
ى يشكز أٌبدٌُب نهفٌُٕ اندًٍهة إنفٍشخٍ يٍغبسحٕس ٌٔزْت سٌغ انحفهة كم يشاكز فً  انحزاكشججبع 

 .3112ٔقذ جأسسث خًؼٍة أٌبدٌُب فً انؼبو  ٔاألدائٍة نألٔالد انًحشٔيٍٍ.
 

 

 
  انهٍجشانً   األيٍشكً   انُظبو انحؼهًًٍٔجؼحًذ    8111انؼبو    ثٍشٔت فً   جأسسث اندبيؼة األيٍشكٍة فً  
  خبيؼة ثحثٍة جذسٌسٍة،   ٔاندبيؼة ًْ  . كًُٕرج نفهسفحٓب انحؼهًٍٍة ٔيؼبٌٍشْب ٔيًبسسبجٓب   نهحؼهٍى انؼبنً 
جقّذو      . طبنت ٔطبنجة   8500   حٕانًيٍ    طالثًٍب   أػضبء ٔخسًًب  700  ٍي شثكأ  جضى ٍْئة جؼهًٍٍة يٍ 

ٔانذكحٕساِ    ٔانذكحٕساِ،   ٔانًبخٍسحش،   ٌُبْز يبئة ثشَبيح نهحصٕل ػهى انجكبنٕسٌٕس،   يب   بنًٍباندبيؼة ح
  . سشٌشًا   231    فٍّ   ٌضى يسحشفًى   انزي   يشكزْب انطجً   فً   ٔجذسٌجًب   طجًٍب   كًب جّٕفش جؼهًًٍب  . انطت   فً
 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Director of News and Information, ma110@aub.edu.lb, 01-75 
96 85 
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Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
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