
 بيان صحفي
  

  
  

  2012-05-28: بيروت
   

  نشاطات مقبلة في الجامعة األميرآية في بيروت
  

  حفلة من موسيقى الناي •
  
وجائزة مؤسسة  الجامعة األميرآية في بيروت في برنامج زآي ناصيف للموسيقىا دع

تؤديها فرفة  نوى الموسيقية تحت اإلشراف  "أصوات الناي"ميلون إلى حفلة بعنوان 
 28ي لمسلم رحال من المعهد العالي للموسيقى في دمشق وذلك يوم اإلثنين الموسيق

عند السابعة والنصف مساًء في قاعة سهيل بطحيش في مبنى وست هول  2012أيار 
وفي البرنامج ألحان ومقطوعات شعبية لمسلم رّحال وزآي ناصيف من . في الجامعة

رحلة "، "آافوآي"، "غزل"، "ة، الشاوي"ارتجال"، "توابل"، "رقصة"، "حيرة"بينها 
  ".نقيلي احلى زهرة"، "على خيام اللكم"، "خاطرة"، "الالال

هذا وآان برنامج زآي ناصيف للموسيقى وجائزة مؤسسة ميلون قد قّدما ورشة عمل 
قدت في قاعة محاضرات مرآز تشارلز هوستلر للنشاطات تناولت موسيقى الناي وُع

مسلم رّحال، آتور بديع الحاج من جامعة الكسليك، والدالطالبية في الجامعة بمشارآة 
والدآتور جهاد توما من دائرة الفيزياء في الجامعة، و غانم عويس وطالب دائرة 

شربل  عازف العودالهندسة الميكانيكية في الجامعة، وصانع العيدان نزيه الغضبان، و
 .روحانا

 
  حفلة بيانو •

  
ثقافي اإلسباني إلى حفلة عزف على البيانو دعا مكتب االعالم في الجامعة والمعهد ال
أيار الجاري عند الثامنة مساًء في قاعة  29من أداء بولي فرمان، وذلك يوم الثالثاء 

وفي البرنامج مقطوعات من الواليات المتحدة، وفرنسا، واسبانيا، . األسمبلي هول
  .والبرازيل، واألوروغواي، واألرجنتين تشمل التانغو وغيرها

 
 
 



  غيتار حفلة •
 

دعا مكتب االعالم في الجامعة والمعهد الثقافي اإلسباني إلى حفلة عزف على الغيتار 
أيار الجاري عند الثامنة مساًء  30من أداء جوزيه لويس رودريغز، وذلك يوم األربعاء 

 .في قاعة األسمبلي هول
  

  ندوة حول الثورات العربية •
 

ن الدولية في الجامعة الى ندوة تتناول دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤو
أيار  31متغّيرات ميدان القوى والالعبين في الثورات العلربية، وذلك يوم الخميس 
ويشارك في . الجاري، من التاسعة صباحًا حتى الرابع بعد الظهر قي مبنى وست هول

برغوثي، الندوة البحاثة لينا أبو حبيب، وزياد أبو الريش، وندى الناشف، ومصطفى ال
وأحمد دالل، ورباب المهدي، وبسام حداد، ووليد حزبون، وتوبي جونز، ومهران 
آامرافا، وأنيس قاسم، ورامي خوري، وبهجتن آوراني، وآريم المقدسي، وأحمد 

 .موصلي، وآارنما نابلسي، وهشام سالم، وجوشوا ستاآر، ورامي زريق
 
 
 
 

                    
                              

 
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في

  جامعة بحثية تدريسية،   معة هيوالجا .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   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   توّفر تعليمًاآما  .  الطب   في
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Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
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