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  نشاطات مقبلة في الجامعة األميرآية في بيروت
  

  حفلة من الموسيقى الشرقية •
 

وذلك عند السادسة " بعدن على بالي"تقدم شبكة مدارس األدفنتست حفلة من الموسيقى الشرقية بعنوان 
تباع البطاقات عند مدخل القاعة . نيسان الجاري في قاعة األسمبلي هول 22والنصف من مساء األحد 

.ويعود ريعها لمرآز سرطان األطفال  
 
 

  لقاء  حول أعمال فّنية •
 

دعت دائرة الهندسة المعمارية والغرافيك في الجامعة األميرآية في بيروت إلى اللقاء السادس في سلسلة 
ن شريحة وهو لقاء حر يقوم خالله طالب وأساتذة واختصاصيون بعرض عشري"  20آالم"لقاءات 

.ضوئية لعشرين عمل مختلف من أعمالهم، ويتحاورون حول مواضيع متنّوعة ويتبادلون الخبرات  
 

نيسان الجاري، في قاعة المعماري في آلية سليمان  23يعقد اللقاء عند السادسة من مساء االثنين 
. العليان الدارة األعمال  

 
وعقد اللقاء الثاني في تشرين الثاني . 2008ر آذا 28قد عقد في " 20آالم"وآان أول لقاء في سلسلة  

.2011و 2010و 2009وعقدت اللقاءات الثالثة التالية في األعوام . من العام ذاته  
 
 

  محاضرة عن األمبراطورية البريطانية األميرآية •
البعثات "دعا مرآز الدراسات واألبحاث األميرآية في الجامعة إلى محاضرة باالنكليزية بعنوان 

نيسان  24يلقيها الدآتور سام هازلبي يوم الثالثاء " يرية ونشوء األمبراطورية البريطانية األميرآيةالتبش
.الجاري عند السادسة مساًء في قاعة المحاضرات أ في مبنى وست هول  

 
.والدآتور هازلبي مؤّرخ للثقافة السياسية األميرآية ومؤّلف لعدة آتب  

 
 
 



  السّجاد في الفن االسالمي •
 

دعت جمعية أصدقاء متحف الجامعة إلى محاضرة باالنكليزية يلقيها المعماري سمير ربيز عند الخامسة 
وستدور المحاضرة حول السّجاد . نيسان الجاري في متحف الجامعة 25والنصف من مساء األربعاء 

  .في الفن االسالمي، ورمزيته وتفسيره
  
 
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في   
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . ةطالب وطالب   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
  
  
   

 
For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Associate Director for Media Relations, ma110@aub.edu.lb, 
01-353 228 

  
  

Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
 

mailto:ma110@aub.edu.lb
http://www.aub.edu.lb/
http://www.facebook.com/aub.edu.lb
http://twitter.com/AUB_Lebanon

