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 مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت ثقافية أنشطة

  

  

       حفلة موسيقية من األناشيد االيطالية 

  

في الجامعة األميركية في بيروت إلى حفلة من   دعت كلية اآلداب والعلوم ودائرة الفنون الجميلة وتاريخها
، في قاعة 2015آذار  22الموسيقى الكالسيكية بعنوان "الحب و الَنْوح"، وذلك عند السابعة مساء األحد 

 . الدعوة عامة والدخول مجاني.في الجامعة األسمبلي هول

والحفلة من أداء مجموعة أنسمبل فيفاس، وفي البرنامج أناشيد إيطالية من عصر النهضة، من تأليف 
 مونتفردي وغاستولدي ومارنزيو وسكارالتي.

-وتتألف مجموعة أنسمبل فيفاس من ياسمينا صّباح )سوبرانو ومديرة المجموعة(، وبوران زازا )ميزو
ام عبود )تينور(، وسيزار ناعسه )باس(، وكريستا بتينا سوبرانو(، وأمير بيطار )كونترتينور(، وبسّ 

 )هاربسيكورد(، ونادي خيرهللا )تشلو(. قشوع

  

       حفلة موسيقية: األوبرا تالقي برودواي 

دعا برنامج زكي ناصيف للموسيقى في الجامعة األميركية في بيروت "نحو موسيقى أرقى" إلى حفلة 
آذار  24برودواي" لمجموعة "أون فا مي" وذلك عند الثامنة مساء الثالثاء  موسيقية بعنوان: "األوبرا تالقي
 الجاري في قاعة األسمبلي هول.

وتتألف المجموعة من كورين متني )سوبرانو( وإليان سعادة )ميزو سوبرانو( وبشارة مفّرج )تينور( وتدي 
 نصر )باريتون( وكريستيان أبو عّني )مغّني وضيف الحفلة(.

دوالر للعموم. وستباع بسعر خاص تشجيعي للطالب المزّودين  20و 30و 40و 50الحفلة ثمن تذاكر 
 ببطاقاتهم الجامعية.

هذا وتباع التذاكر في مكتب الزوار في الجامعة من العاشرة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر، وقبل الحفلة 
 بساعتين، وفي جميع فروع مكتبة أنطوان.

 events@aub.edu.lb الكتابة إلى العنوان االلكتروني:للمزيد من المعلومات، يرجى 

  

       إطالق كتاب 

  

دعت الجامعة األميركية في بيروت الى االحتفال باطالق كتاب "حركات صامتة" وذلك عند الخامسة 
 آذار الجاري في الطابق الثاني من مبنى وست هول. 26الخميس  مساء

https://owa.aub.edu.lb/owa/redir.aspx?SURL=-fH1n_lsuBAbOkfb_sztC_HCtX_VOWIqe_nfLTuySi7_7HGkljDSCG0AYQBpAGwAdABvADoAZQB2AGUAbgB0AHMAQABhAHUAYgAuAGUAZAB1AC4AbABiAA..&URL=mailto%3aevents%40aub.edu.lb


من تأليف مصممة الرقصات كورنيليا كرافت وتم طبعه بمنحة من نادي الرئيس. هو باالنكليزية و والكتاب
 وقد صّمم كريستيان إبسوم موسى الكتاب.

ويوّثق الكتاب، وهو األول من نوعه في لبنان، مجريات ساحة الفنون األدائية في لبنان تحت إشراف 
كتاب صور ألداء الطالب مع قصصهم كورنيليا كرافت، األستاذة المساعدة السابقة في الجامعة. وفي ال

 الشخصية. وهو من إصدار منشورات الجامعة.

  

       محاضرة أركيولوجية 

  

دعت جمعية أصدقاء متحف الجامعة األميركية في بيروت إلى محاضرة باللغة الفرنسية تلقيها الدكتورة 
 الجاري في المتحف. آذار 26سالفيني عند الخامسة والنصف من مساء الخميس -بياتريس أندريه

سالفيني هي األمينة العامة على التراث الفرنسي ومديرة فخرية لدائرة اآلثار -والدكتورة بياتريس أندريه
الشرقية في متحف اللوفر. وهي ستتناول فكرة المتحف العالمي، متخذة من متحف اللوفر في أبوظبي كمثال 

 للدرس.

  

  

وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي  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. 8000 أعضاء 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

  

  

  
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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