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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 
 موزولوأرت :حفلة موسيقية

بيروت، يقّدم مهرجان البستان حفلة موسيقية  الجامعة األميركية في احتفاالً بالعيد المئة والخمسين لتأسيس
شباط الجاري في قاعة األسمبلي هول في  22بعنوان "موزولوأرت"عند الثامنة والنصف مساء اإلثنين 

 لقبائل الزولو األفريقية. التقليديةالجامعة. ويدمج المشروع بين موسيقى موزار الكالسيكية والموسيقى 
 .الدعوة عامة والحضور مجاني

 

 حفلة من موسيقى الجاز
بيروت إلى حفلة من موسيقى  دعا المركز الثقافي االيطالي في بيروت بالتعاون مع الجامعة األميركية في

شباط الجاري  25الجاز  بعنوان "حوارات موسيقية شرق أوسطية"، وذلك عند الثامنة من مساء الخميس 
موريزي )بيانو(، ومحمد أبوزكري   وزفون هم ستيفانالجاري في قاعة األسمبلي هول في الجامعة. والعا

 )عود(، ولوسيانو بيونديني )أكورديون(.
 الدعوة عامة والحضور مجاني.

 

 جامعة الكبار
 2016بيروت أن التسجيل لالنتساب إليها لفصل الربيع  الجامعة األميركية في أعلنت جامعة الكبار في

آذار المقبل. و سيتم  4شباط وبنتهي عند الرابعة بعد ظهر الجمعة  29سيبدأ عند التاسعة صباح االثنين 
 التسجيل عبر االنترنت، حصرّياً.

وستشمل دروس ومحاضرات البرنامج العيد المئة والخمسين للجامعة، والتراث، والسياسة، والمرأة، 
والشعر، وعلوم األعصاب، والفنون، والموسيقى، والصحة، والتقّدم السليم في السن، والتغذية والطعام، 

والفلسفة، والتطوير الذاتي، ويوغا الضحك، ونوادي الكتاب، والتصوير الفوتوغرافي، وتطوير شبكات 
االنترنت، واالعالم االجتماعي، وأجهزة اآليباد، والهواتف الذكية، واإللمام بالكومبيوتر. كما سيشمل برنامج 

إيطاليا ورحالت ثقافية في لبنان. وبعض هذه األنشطة تتطلب األنشطة رحلة تدوم عشرة أيام إلى صقلية في 
 التسجيل لها مسبقاً وستكون األولوية لمن يتسّجل فيها أوالً عندما يبدا التسجيل لجامعة الكبار.

 للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الرابط االلكتروني:

http://www.aub.edu.lb/rep/cec/uni_seniors/Pages/ProgramSpring2016.aspx 

 

https://owa.aub.edu.lb/owa/redir.aspx?SURL=cqI5GLQUMiu65xcV08EzqPDpKYI2ew4YStzYn2iALctqUkPAFznTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBhAHUAYgAuAGUAZAB1AC4AbABiAC8AcgBlAHAALwBjAGUAYwAvAHUAbgBpAF8AcwBlAG4AaQBvAHIAcwAvAFAAYQBnAGUAcwAvAFAAcgBvAGcAcgBhAG0AUwBwAHIAaQBuAGcAMgAwADEANgAuAGEAcwBwAHgA&URL=http%3a%2f%2fwww.aub.edu.lb%2frep%2fcec%2funi_seniors%2fPages%2fProgramSpring2016.aspx


*** 
 

وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. وهي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية تتكون من 

 130تقّدم الجامعة حالياً أكثر من  طالبة.طالب و 8,500عضو وجسماً طالبياً يضم 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
 

 معة األميركية في بيروت:مزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بمكتب اإلعالم في الجالل

 
75 96 85-01, information@aub.edu.lbOffice of Communications,  

 
Website:           www.aub.edu.lb 

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