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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 

 حفلة موسيقية: ذهبيات الخمسينات 
دعا مهرجان برنامج زكي ناصيف للموسيقى في الجامعة األميركية في بيروت إلى حفلة موسيقية 

كانون  29ة من مساء الخميس بعنوان "ذهبيات الخمسينات بين بيروت والقاهرة"، وذلك عند الثامن

في قاعة األسمبلي هول. وستكون الحفلة من أداء إيلي رزق هللا وجون فياض، مع قيادة  2015الثاني 

 موسيقية لنهاد عقيقي.

دوالر للعموم. وستباع التذكرة بسعر خاص تشجيعي  20دوالر أو 30أو 50ثمن تذكرة الحفل 

 للطالب المزودين ببطاقاتهم الجامعية. 

ا وتباع التذاكر في مكتب الزوار في الجامعة من العاشرة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر، وقبل هذ

 الحفلة بساعتين، وفي جميع فروع مكتبة أنطوان.

 lbevents@aub.edu.للمزيد من المعلومات، برجى الكتابة إلى العنوان االلكتروني: 

 

 

 سلسلة أنشطة حول التاريخ والذاكرة والحرب 
في الجامعة األميركية في بيروت إلى سلسلة أنشطة  األصفري للمجتمع المدني والمواطنيةدعا معهد 

كانون الثاني الجاري في مبنى وست هول في الجامعة حول التاريخ  31و 30و 29ستقام في 

في قاعة العموم في وست هول، مع عرض  أفالم  والذاكرة والحرب. وتشمل هذه األنشطة معرضاً 

 لمارون بغدادي وبرهان علويّه وحوارات وورشة عمل حول الذاكرة والتذكارية في لبنان.

وسلسلة األنشطة هذه من تنظيم مركز الديموقراطية المستدامة بالتعاون مع معهد األصفري 

 وفّر ترجمة بين اللغتين في ورشة العمل.وجمعيات. وستكون المداوالت بالعربية و االنكليزية. وسستت

 

 

 ورشة عمل حول العالم العربي في أعقاب االنتفاضات 
العالم العربي دعا معهد االقتصاد المالي في الجامعة األميركية في بيروت إلى ورشة عمل بعنوان "

في أعقاب االنتفاضات: تحّول نحو الديموقراطية أو إعادة توليد األوتوقراطية؟". ستتألف الورشة من 

 30في مبنى كولدج هول، في يومي الجمعة  1خمس جلسات وستقام في قاعة المحاضرات ب

 .كانون الثاني الجاري. وستكون مداخالت الورشة بالعربية و باالنكليزية 31والسبت 
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 الخطاب الديني محاضرة: تجديد 
دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت إلى 

وزير الثقافة في جمهورية مصر العربية الدكتور جابر عصفور عند الثانية محاضرة بالعربية يلقيها 

حاضرات المعهد. وستكون المحاضرة شباط المقبل، في قاعة م 3عشرة والنصف  ظهر الثالثاء 

 بعنوان: "تجديد الخطاب الديني".
 

  
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في 
  ثية تدريسية،جامعة بح   والجامعة هي  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيا     أعضاء وجسما    700  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

والدكتوراه    والدكتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليا  
  . سريرا     420    فيه   يضم مستشفى     الذي   مركزها الطبي   في   وتدريبا     بيا  ط   كما توّفر تعليما    . الطب   في
 
 

  
 

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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