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International Day: 
A celebration of 
cultural tolerance 
and understanding

Invitation

احتفال التسامح 
وتعزيز الحوار 
والتفاهم بين 

الثقافات

دخول مجاني
األربعاء 13 مارس 2019

من الساعة 4:30 عصراً الى الساعة 08:00 مساًء

األتريوم
جامعة السوربون أبوظبي 

جزيرة الـريم, أبوظبي

دعوة

نتشرف بدعوتكم للمشاركة في فعاليات 
اليوم العالمي للتعرف على مختلف الثقافات

Free entry
Wednesday 13th March 2019
From 4:30pm to 8:00pm

Atrium
Sorbonne University Abu Dhabi
Al Reem Island, Abu Dhabi

Join us to discover and celebrate 
cultures from around the world



International Day at Sorbonne Abu Dhabi showcases the cultural diversity 
of our student body with over 90 nationalities on campus. Students, their 
families and friends come together to enjoy traditional fashion shows 
alongside a variety of artistic and cultural activities, supported by artists 
from different communities and local embassies.

Programme

Atrium
From 4:30pm to 6:00pm: Traditional costumes show 
followed by cultural performances representing traditional music and dance

6:00pm: Opening of the buffet of traditional dishes

6:30pm: “Encyclopedia Palestinnica” book launch by the Palestinian Business 
Council. With the presence of the author Dr. Mohammed Hashem Ghosha

Countries exhibition booths run until 8:00pm

From Al Salam Street, Abu Dhabi

•	 Follow	the	signs	for	Al	Reem	Island

•	 Take	exit	8	onto	Hazza	Bin	Zayed	Street

•	 Turn	right	onto	11th	street

•	 Continue	straight

•	 At	the	3rd	traffic	light,	turn	left	and	follow	the	parking	signs	at	the	University

To	RSVP,	email:	csevents@sorbonne.ae

Free	parking	available

يشكل اليوم العالمي لجامعة السوربون أبوظبي إطاللة هامة على ثقافات وعادات 
مختلفة ألكثر من 90 جنسية تتالقى في حرم الجامعة. يتضمن الحفل عرضًا لألزياء 

التقليدية وفقرات فنية وثقافية متنوعة، يستمتع فيه الطلبة بحضور أسرهم 
وأصدقائهم وبدعم من ممثلين عن سفاراتهم في الدولة مع مشاركة متميزة 

لبعض الفنانين من الجاليات المختلفة.

البرنامج

أتريوم
الساعة الرابعة والنصف إلى الساعة السادسة مساًءً : عرض األزياء 

التقليدية و رقصات فلكلورية

الساعة السادسة مساًء : إفتتاح بوفيه األطباق التقليدية

الساعة السادسة والنصف مساًء : إطالق كتاب Encyclopedia Palestinnica من قبل مجلس العمل 
الفلسطيني. بحضور المؤلف الدكتور محمد هاشم غوشه

معرض البلدان المختلفة لغاية الساعة الثامنة مساًء

من شارع السالم، أبوظبي
اتبع اإلشارات إلى جزيرة الريم 	•

مخرج 8 إلى شارع هزاع بن زايد 	•

االلتفاف يمين إلى الشارع رقم 11 	•

إلى األمام 	•

عند ثالث إشارة الرجاء أخذ اليسار واتبع إشارة المواقف إلى الجامعة 	•

csevents@sorbonne.ae لتأكيد الحضور

مواقف مجانية متوفرة


