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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 
 

 عرض سينمائي 
دعت جامعة الكبار في الجامعة األميركية في بيروت إلى عرض لفيلم "وينن" لجورج خبّاز، عند الخامسة 

الجامعة. والفيلم ناطق في قاعة سهيل بطحيش في مبنى وست هول في  2015نيسان  14بعد ظهر الثالثاء 

يُعرض في الذكرى األربعين الندالع الحرب اللبنانية ويتناول قضية مفقوديها. وقد شارك الفيلم في بالعربية و

 مهرجانات سينمائية عديدة خارج لبنان ونال عدة جوائز. 

 والدعوة مفتوحة للجميع. يلي العرض نقاش مع جورج خبّاز،

 

 

 محاضرة 

أحمد عبد اللطيف محاضرة بالعربية للدكتور دعت جامعة الكبار في الجامعة األميركية في بيروت إلى 

، األستاذ السابق للعلوم االجتماعية في الجامعة اللبنانية، بعنوان "الحرب وأزمة النظام السياسي" بيضون

اضرات أ في مبنى وست هول. نيسان الجاري في قاعة المح 15عند الحادية عشرة قبل ظهر االربعاء وذلك 

 والمحاضرة مفتوحة للجميع وتقّدم في الذكرى األربعين إلندالع الحرب اللبنانية.

 

 حفلة موسيقية 

كالسيكية من أداء  دعا نادي روتاري طرابلس بالتعاون مع الجامعة األميركية في بيروت إلى حفلة موسيقية

نيسان الجاري في  15ند السابعة والنصف مساء االربعاء خوري، وذلك ع  ايزببل فيالنويفا وتاتيانا بريماك

 قاعة األسمبلي هول.

وفي البرنامج مقطوعات لمانويل دي فاال وفرانز شوبرت وهتاف خوري ونيكوال ليسنكو ورينهول غليير 

 وسيرج رحمانينوف وأنريكي غرانادوس.

دوالر للعموم. وستباع بسعر خاص تشجيعي للطالب المزّودين ببطاقاتهم   25و 35ثمن تذكرة الحفلة 

الجامعية. وتباع التذاكر في مكتب الزوار في الجامعة من العاشرة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر، من االثنين 

( ومن رندا 539974-03فون إلى الجمعة، وقبل الحفلة بساعتين، كما يمكن شراؤها من هتاف خوري )تل

 (.678411-70بارود )تلفون 

ويعود ريع الحفلة للطالب المحتاجين في المدارس الحكومية في طرابلس ولصندوق المريض الوفي في 

 المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت.

 



يركي الليبرالي للتعليم العالي وتعتمد النظام التعليمي األم 1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية من 

تقّدم الجامعة حالياً ما يناهز مائة   طالب وطالبة. 8000أعضاء وجسماً طالبياً من حوالي  700 أكثر من
برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر تعليماً طبياً 

 سريراً. 420  وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
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Maha Al-Azar, Director of News and Information, ma110@aub.edu.lb, 01-75 96 85 
 
 

Website:            www.aub.edu.lb 
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