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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 حفلة من موسيقى باخ 

دػذ خٕقخ اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد ٔاندًؼٍخ انكٕسانٍخ إنى حفهخ انشثٍغ يٍ انًٕعٍقى 
، فً قبػخ األعًجهً أٌبس انقبدو، ػُذ انغبثؼخ يغبًء 2ٔ 1انكالعٍكٍخ، ٔرنك ٌٕيً األسثؼبء ٔانخًٍظ 

ْٕل. ٔفً انجشَبيح يقطٕػخ ثبخ انشٍٓشح "شغف عبَذ خٌٕ". ٔانًٕعٍقٌٍٕ ْى صٌبد َؼًّ 
ٔرٕيبط اسٌك اَغشْٕفش، ٔعًش عاليً، ٔيٍغبٌ يبسٌُٕ، ٔساَذال ثٍهض، ٔأششف عٌٕهى، ٔيًَٕ 

ٕح ػبيخ انذػ عًٍٍُٕف، خٌٕ دٔيُجشؽ، ٔٔسطبٌ أغٕثٍبٌ، ٔرٕيبط كٍى انزي عٍقٕد األٔسكغزشا.
 ٔانحفهخ رغزًش عبػزٍٍ َٔصف.

 

 حفلة من الموسيقى العربية

دػب ثشَبيح صكً َبصٍف نهًٕعٍقى فً اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد، ٔدائشح انفٌُٕ ٔربسٌخٓب، فً 
أٌبس انقبدو،  6اندبيؼخ أٌضًب، انى حفهخ يٍ انًٕعٍقى انؼشثٍخ ثقٍبدح سًٌب خشٍش ٔرنك ٌٕو االثٍٍُ 

نُصف يغبًء، فً قبػخ ثطحٍش فً يجُى ٔعذ ْٕل. ٔانحفهخ يٍ رقذٌى صف ػُذ انغبثؼخ ٔا
انًٕعٍقى انؼشثٍخ فً انذائشح. ٌٔشًم انجشَبيح يّٕشحبد ٔيقطٕػبد ػشثٍخ شٍٓشح يثم "حٍشاَخ 

 نٍّ؟"، "عبنًّ ٌب عاليّ"، "دسة انغضالٌ"، "ٍْك يشق انضػشٔسح".

 

 تحّية لزكي ناصيف

ى ثبنزؼبٌٔ يغ يشكض عهكزٍٕو نهفٌُٕ ٔانؼهٕو فً خٍَّٕ انى حفهخ دػب ثشَبَح صكً َبصٍف نهًٕعٍق
بس انقبدو فً قبػخ األعًجهً أٌ 9يٕعٍقٍخ ٌؤدٌٓب سثبػً دل رًجٕ، ػُذ انثبيُخ يٍ يغبء انخًٍظ 

رجبع انجطبقبد فً فشخٍ يٍغبعزٕس ٔػُذ انًذخم.  ٔثؼٕد سٌغ انحفهخ نجشَبيح صكً َبصٍف  ْٕل.
 نهًٕعٍقى فً اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد.



  انهٍجشانً   األيٍشكً   ٔرؼزًذ انُظبو انزؼهًًٍ   1666انؼبو    ثٍشٔد فً   رأعغذ اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً  
  خبيؼخ ثحثٍخ رذسٌغٍخ،   ٔاندبيؼخ ًْ  . ب انزؼهًٍٍخ ٔيؼبٌٍشْب ٔيًبسعبرٓبكًُٕرج نفهغفزٓ   نهزؼهٍى انؼبنً 
رقّذو      . طبنت ٔطبنجخ   8000   حٕانًيٍ    طالثًٍب   أػضبء ٔخغًًب  600  ٍي شثكأ  رضى ٍْئخ رؼهًٍٍخ يٍ 

ٔانذكزٕساِ    انذكزٕساِ،ٔ   ٔانًبخٍغزش،   ٌُبْض يبئخ ثشَبيح نهحصٕل ػهى انجكبنٕسٌٕط،   يب   اندبيؼخ حبنًٍب
  . عشٌشًا   024    فٍّ   ٌضى يغزشفًى   انزي   يشكضْب انطجً   فً   ٔرذسٌجًب   طجًٍب   كًب رّٕفش رؼهًًٍب  . انطت   فً
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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

