Accomodation, Conference, and Catering Facilities

 مركز مؤمترات ومطعم،دار إقامة

Located on the hillside overlooking Beirut, the
Moore Conference Center offers guesthouse
accommodation for short- and long-term stays
and a variety of customizable conference facilities
in a peaceful, relaxed surrounding. Our modern
facilities, Lebanese hospitality, and exceptional
service make our Center the perfect location for
your next event or visit and our accommodation
facilities were recently renovated. Our conference
and meeting facilities were built in 2008.
You will not find a friendlier, warmer, and more
welcoming campus environment.
The Moore Conference Center is a service of the
Arab Baptist Theological Seminary – ABTS. All
proceeds from the use of our facilities support
ABTS’s mission and educational programs.
Since 1960, hundreds of Arab Church servants
have benefited from ABTS’s theological training
and leadership formation. ABTS offers a variety
of degrees including the Bachelor of Theology,
the Master of Divinity, the Master of Religion
in Middle Eastern and North African Studies,
and an Internet-based Certificate in Ministry.
Our programs are recognized across the Arab
world and are accredited through the European
Evangelical Accrediting Association.

 ويقدّم.تطل عىل مدينة بريوت
ّ يقع مركز مور للمؤمترات عىل تال ٍل
دار إقامة سواء لفرتة قصرية أو طويلة باإلضافة اىل مركز مؤمترات
، منشآتنا الحديثة.متعدّد االستخدام يف ج ِّو من الراحة واالسرتخاء
 وخدمتنا االستثنائية تجعل من مركزنا املكان،وكرم ضيافتنا اللبنانية
 لقد قمنا مؤخ ًرا بتجديد.املثايل إلقامة نشاطاتكم أو التمتع بإقامتكم
 هذا وقد تم بناء مرافق للمؤمترات واالجتامعات.مرافق اإلقامة لدينا
.2008 يف عام
 كل العائدات، باإلضافة إىل ذلك. ودفئًا وترحيبًا،ًلن تجد مكانًا أكرث ودية
.الناتجة عن استخدام مرافقنا تعود لدعم رسالتنا وبرامجنا التعليمية

مركز مور للمؤمترات هو إحدى الخدمات التابعة لكلية الالهوت
.املعمدانية العربية
 استفاد املئات من خدّام الكنيسة العرب من التعليم،1960 منذ عام
الالهويت والتشكيل القيادي اللذين تقدمهام كلية الالهوت املعمدانية
 تشمل شهاداتنا الباكالوريوس يف الالهوت واملاجيستري يف.العربية
اإللهيات واملاجستري يف العلوم الدينيّة لشؤون الرشق األوسط وشامل
 ا ّن برامجنا.أفريقيا والشهادة يف الخدمة بالدراسة عرب اإلنرتنت
معرتف بها يف جميع أنحاء العامل العريب ومعتمدة من قبل الجمعية
.اإلنجيلية األوروبية للمصادقة

OUTDOOR EVENT -

The Moore Conference Center sits among
the hills of Mansourieh, in el-Maten, Mount
Lebanon. Our campus enjoys a panoramic
view of Beirut and the Mediterranean Sea.
Mansourieh is the perfect getaway in a safe
community with cooler temperatures, modern
conveniences, and less traffic. Down-town
Beirut is only 25 minutes away and Beirut
International Airport is only 30 minutes from our
doorstep.

ROOFTOP CITY VIEW - MOORE CONFERENCE CENTER

، يف جبل لبنان،يقع مركز مور للمؤمترات عىل تالل منصورية املنت
. وعىل جامل البحر األبيض املتوسط،فتطل عىل مدينة بريوت
ّ
املنصورية هي منطقة مثالية نائية يف مجتمع آمن ودرجة حرارة
، وتتوفّر فيها جميع وسائل الراحة الحديثة،معتدلة متيل اىل الربودة
25  وتبعد عن بريوت حوايل،ًأقل زحمة
ّ أ ّما حركة املرور فيها فهي
. دقيقة عن مطار بريوت الدويل30دقيقة فقط عن وسط املدينة و

1500 PERSONS - MOORE CONFERENCE CENTER

املؤمترات واالجتامعات
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نقدّم مجموعة واسعة من املساحات وقاعات املؤمترات
لتلبية االحتياجات الخاصة بكم مع خيارات متعددة لفرتات
 ولقد ت ّم تجهيز جميع قاعات االجتامعات عىل نح ٍو.االسرتاحة
 كام تتمتّع.كامل مبا يتطلّبه اجتامعكم من وسائل تكنولوجية
.قاعات املؤمترات بإطاللة عىل املدينة والبحر

We offer a range of event spaces and conference
halls to meet your specific needs with multiple
options for coffee breaks. All of our meeting
spaces are fully equipped with the technology
your meeting requires. Our conference rooms
offer large windows with beautiful views of the
capital and the sea.

Seating capacity
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• Built-in projector
• Sea view

130

• Built-in projector
• Full sound system

250

• Stage
• Backstage area
• Piano
• Built-in projector
• Full sound system
• Translation Room
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Headset translation
equipment

التجهيزات املتوفرة
LCD للعرض جهاز

شاشات
جهاز صوت
آلة لهندسة الصوت
ميكروفونات
 منرب/منصة
لوحة الرسوم البيانية
لوح

• Daylight
• Reception service
available

FAWA Z A M E I CH CO NFE RE NCE RO O M

جهاز ترجمة وسامعات

E L IAS SALIB I AU D I TOR I U M

قاعة إلياس صليبي

ACCOMMODATION
The Moore Conference Center provides furnished
rooms in three different buildings around campus.
The guesthouse in our main building is available
for individual guests and groups year-round and
consists of 38 spacious rooms: single, twin, and
triple rooms.
In the summer, an additional 27 rooms are
available. All student housing is complete with
kitchenettes and private bathrooms.
Amenities include:
Daily housekeeping
Private bathroom
Air conditioning and heating units in each room
Overlooking Beirut and the Mediterranean sea
In-room closets and desks
In-room phone (charges apply)
Wi-Fi available
Complimentary drinking water in each room
Iron, ironing board upon request
Hair dryer upon request
Each floor hosts public lounge space complete
with hot/cold water dispenser, complimentary
tea and coffee, microwave, refrigerator, plates,
cutlery, table and chairs, and a balcony.

غرف اإلقامة
ٍيوفّر مركز مور للمؤمترات غرفًا مفروشة موزّعة عىل ثالثة مبان
 دار الضيافة يف املبنى الرئيس.مختلفة ضمن حرمنا الجامعي
 ويشمل،متاح للضيوف أفرادًا كانوا أم جامعات عىل مدار السنة
. ولثالثة أشخاص، مزدوجة, غرف مفردة-  غرفة واسعة38
 جميع مساكن الطالب. غرفة إضافية27  تتوفر،يف فصل الصيف
.مجهزة تجهي ًزا كاملاً مع مطابخ صغرية وحماّ مات خاصة

:تشمل خدماتنا

خدمة الغرف اليومية
مستحرضات الغرف
حماّ م خاص يف كل غرفة
تكييف الهواء والتدفئة لكل غرفة
مياه الرشب مجانية
غرف مطلة عىل بريوت و البحر األبيض املتوسط
)هاتف (ت ُدفع رسوم املكاملات
االنرتنت متوفّر
املكواة وطاولة اليك متوفرة عند الطلب
مجفّف الشعر عند الطلب
كل طابق يضم غرفة جلوس عا ّمة حيث تتوفّر املياه الساخنة
 سكاكني، صحون، ثالجة، ميكروويف، الشاي والقهوة،والباردة
. طاولة وكرايس ورشفة،معالق وشوك

The Moore Conference Center offers
Multiple public lounge spaces
Beautiful green outdoor space with playground
Basketball/volleyball court
Ample free parking
Wi-Fi available
Gift Shop and Book Store
Access to the Arab Baptist Theological Seminary
library with thousands of Christian volumes in
Arabic and English
Laundry services are available
Babysitting can be arranged for an hourly rate
The Moore Conference Center is a non-smoking facility
Reception services are available daily from 8:00
a.m. to midnight. All members of our facilities
team speak English and Arabic
All signage is in Arabic and English

يوفّر مركز مور للمؤمترات
صاالت عامة للجلوس
مساحة خارجية خرضاء جميلة مع ملعب الصغار
 الكرة الطائرة/ ملعب كرة السلة
مواقف مجانية للسيارات
واي فاي انرتنت
محل لرشاء تذكارات والكتب
الدخول اىل مكتبة كلية الالهوت املعمدانية العربية التي
تحوي آالف الكتب واملجلدات املسيحية باللغتني العربية
واإلنجليزية
خدمة غسيل املالبس
مركز مور للمؤمترات مساحة خالية من التدخني
ميكن ترتيب خدمة مجالسة األطفال التي يُدفع أجرها للساعة
8:00 عاملو االستقبال متوفرون يوم ًيا لخدمتكم من الساعة
 جميع موظفينا يتكلّمون اللغتني.صبا ًحا وحتّى منتصف الليل
العربية واإلنجليزية
جميع الالفتات متوفرة باللغتني العربية واإلنجليزية

RESTAURANT
The Conference Center’s restaurant is managed
by one of Lebanon’s leading chefs and provides
a varied Lebanese and international menu. The
recently renovated dining hall has a capacity of
150 people, and a stunning view of Beirut and
the Mediterranean. Several tailor-made outdoor
banquet options are available.

املطعم
مطعم مركز مور للمؤمترات هو بإدارة أحد الطهاة الرائدين يف
 تسع قاعة. ويقدم قامئة طعام لبنانية وعاملية متنوعة،لبنان
 وتطل عىل،شخصا
ً 150 الطعام التي ت ّم تجديدها مؤخ ًرا حوايل
 مثة خيار إلقامة.منظر مدينة بريوت والبحر األبيض املتوسط
.خصيصا لكم
مأدبة يف الهواء الطلق مصممة
ً

للتواصل معنا

ABTS CONTACT INFORMATION

+961 )0( 400250 :للحجز يُرجى االتصال عىل الرقم

For reservations, please call +961 (0)4400250

information@abtslebanon.org :الربيد االلكرتوين

E-mail: information@abtslebanon.org

، حي البالطة، كلية الالهوت املعمدانية العربية:العنوان
 لبنان، املنت،املنصورية

Address: ABTS building, Blata Street,

To Mansourieh Old Road
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HOW TO REACH US

Mansourieh, el-Maten, Lebanon
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MANSOURIEH - EL-MATEN
LEBANON

English website www.abtslebanon.org

Arabic website www.abtslebanon.com

instagram.com/MooreConferenceCenter

