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 مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت ثقافية أنشطة
 
 

 متحف الجامعة األميركية في بيروت يشارك في ليلة المتاحف 
سيشارك متحف الجامعة األميركية في بيروت في ليلة المتاحف التي ستحييها عشرة متاحف في لبنان 

 .آذار الجاري 27يوم الجمعة 

 وسيستقبل متحف الجامعة األميركية في بيروت الزوار حتى العاشرة ليالً. والزيارة مجانية.

ومتحف الجامعة األميركية في بيروت هو ثالث أقدم متحف في الشرق األوسط. أما ليلة المتاحف 

 .1997فهي تقليد ثقافي انطلق في برلين في العام 

 

 أول ندوة عالمية حول سعد هللا ونّوس 
أول ندوة عالمية حول حياة وأعمال سعد في الجامعة األميركية في بيروت  د دائرة اللغة االنكليزيةتعق

على هامش مسرحية "االغتصاب" التي ألّفها ونّوس وأنتجتها الجامعة في بيروت ، وذلك هللا ونّوس

يسان في قاعة باللغة االنكليزية. وستُعقد هذه الندوة عند العاشرة صباح األربعاء أول ن كمسرحية

محاضرات معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية. وستكون معظم مداخالتها 

 باالنكليزية. 

 

 للتذكير  

 تقّدم الجامعة األميركية في بيروت األنشطة الفنية التالية هذا األسبوع:

 

 حفلة موسيقية 
بيروت، ستؤدي مجموعة "أون من ضمن برنامج زكي ناصيف للموسيقى في الجامعة األميركية في 

آذار  24فا مي" حفلة موسيقية بعنوان: "األوبرا تالقي برودواي"، وذلك عند الثامنة مساء الثالثاء 

الجاري في قاعة األسمبلي هول. تباع التذاكر في مكتب الزوار في الجامعة من العاشرة صباحاً حتى 

ويعود ريع الحفلة لبرنامج  فروع مكتبة أنطوان.الرابعة بعد الظهر، وقبل الحفلة بساعتين، وفي جميع 

 زكي ناصيف للموسيقى في الجامعة.

 



 معرض في الجامعة األميركية في بيروت: هذا هو الزمن 
تقيم  صاالت العرض في الجامعة األميركية في بيروت معرض "هذا هو الزمن. هذا هو سجل 

 .(AUB Byblos Bank Gallery)في الجامعة  الزمن" في قاعة بنك بيبلوس للفنون

تموز  25آذار الجاري وسيستمر حتى  السبت  26سيُفتتح المعرض عند السادسة من مساء الخميس 

ًً حتى السادسة مساًء. وستُعرض  المقبل، فاتحاً أبوابه من الثالثاء إلى السبت، من الثانية عشرة ظهراَ

هؤالء الفنانون في القاعة خالل  فيه أعمال لتسعة فنانين ُصنعت خّصيصاَ لهذا المعرض. وسيتواجد

 حفل االفتتاح.
 

  من الموسيقى الكالسيكيةحفلة 
جمعية هامازكايين بالتعاون مع الجامعة األميركية في بيروت حفلة من الموسيقى الكالسيكية ستقّدم 

 آذار الجاري. والحفلة مجانية.  28عند الثامنة من مساء السبت  تؤديها السوبرانو شوغيك طوروسيان
 

  
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   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     طبيا     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 
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