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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 

 محاضرة عن المسرح في العالم العربي
حاضرة باللغة العربية دعا مركز الدراسات العربية والشرق أوسطية في الجامعة األميركية في بيروت إلى م

المحاضرات "أ" تشرين األول الجاري، عند الخامسة مساًء، في قاعة  12ف زيدان  يوم االثنين ييلقيها جوز

تأصيل الشكل األوروبي للمسرح في العالم في مبنى وست هول في الجامعة. وستكون المحاضرة بعنوان "

 ".نموذجاً : مصر العربي

 بالتعاون مع كرسي ةمحاضرالالمركز يقّدم  عة والية أوهايو األميركية. وف زيدان هو باحث في جاميوجوز

دائرة اللغة العربية ولغات الشرق األدنى في الجامعة  للدراسات العربية في" مارغريت ويرهوزر جويت"

 األميركية في بيروت.

 

 محاضرة عن الروائيين اللبنانيين

األميركية في بيروت إلى محاضرة باالنكليزية يلقيها الباحث فيليكس  االنكليزية في الجامعةاللغة دعت دائرة 

النغ، بعنوان "قصص الصدمة والرأسمال: الجيل الثاني من روائيي ما بعد الحرب األهلية اللبنانيين" وذلك 

عند السادسة مساًء في قاعة المحاضرات "سي" في مبنى وست هول  2015تشرين األول  13يوم الثالثاء 

 جامعة.في ال

 وفيليكس النغ هو باحث في دائرة األدب والثقافة العربيين في جامعة ماربورغ في ألمانيا. والدعوة عامة.

 

 حفلة موسيقية
وجمعية أصدقاء سويسرا، بالتعاون مع الجامعة  دعا المركز الثقافي اللبناني األلماني "كولتور زنتروم"

األميركية في بيروت، إلى أمسية عزف على البيانو يؤديها ريتو ريخنباخ، وذلك عند الثامنة من مساء الثالثاء 

 تشرين األول الجاري، في قاعة األسمبلي هول.  13

 فرانتز شوبرت.ينيكو سكارالتي وفرانك مارتن وجوزف هايدن ومووفي البرنامج مقطوعات لد

 الدعوة عامة والحضور مجاني.

 
 

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 

 130تقّدم الجامعة حالياً ما يناهز   طالب وطالبة. 8500وجسماً طالبياً من حوالي  عضو700  أكثر من
ياً برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر تعليماً طبّ 

 سريراً. 420  وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه



For more information please contact: 
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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