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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 

 ورشة عمل ومؤتمر صحفي عن إدارة النفايات
تشرين  29 الخميسيوم  ورشة عملإلى  المختص بإدارة النفايات الجامعة األميركية في بيروت فريقدعا 

معهد عصام فارس للسياسات العامة ، في قاعة ظهراً بين الحادية عشرة صباحاً والواحدة األول الجاري، 

 والشؤون الدولية في الحرم الجامعي.

 

 وستوفّر الورشة للمشاركين من البلديات والدوائر الحكومية فرصة االطالع على تسعة مشاريع ينفذها فريق

المشكلة. وستشمل لمعرفة أفضل الطرق العلمية واالقتصادية لمعالجة  المختص بادارة النفايات،الجامعة 

 الورشة عروضاً وجلسة لألسئلة.

 

 حفلة موسيقية
لبرنامج زكي ناصيف  الجامعة األميركية في بيروتمهرجان دعا برعاية وزارة التربية والتعليم العالي، 

، وذلك عند غنائية بعنوان "سنبلة تنشد السالم" يؤديها كورال سنبلةإلى أمسية  للموسيقى "االحتفال بالمئوية"

 . في الجامعة ، في قاعة األسمبلي هولالثانيتشرين  األول األحدلثامنة من مساء ا

 

 أداء ألميمة الخليل وفرقة الفيحاء مع مرافقة لهاني سبليني على البيانو.وفي البرنامج 

 االخراج الفني والقيادة للمايسترو باركيف تسالكيان.

 الدعوة عامة والحضور مجاني.

 

 حفلة موسيقية

بالتعاون مع الجامعة األميركية في بيروت إلى حفلة موسيقية الحياء  سلكتيوم للفنون والعلومدعا مركز 

في قاعة األسمبلي  2015تشرين الثاني  5ميس خ، وذلك يوم اليب ايمانويل باخلمئوية الثالثة لوالدة كارل فيلا

 هول في الجامعة.

 

والعازفة تاتيانا  ،الفلوت وسام بستاني مع عازف دل تمبووستكون الحفلة من أداء الرباعي كواتور موزيك 

 البولشوي. مسرحبريماك خوري على البيانو، مع أداء لموسيقيين من 

 وفي البرنامج مقطوعات لموزار وفوريه وباخ وغلوك.

 الدعوة عامة والحضور مجاني.



 
مي األميركي الليبرالي للتعليم العالي وتعتمد النظام التعلي 1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 

كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. وهي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية تتكون من 
 120تقّدم الجامعة حالياً أكثر من  طالب وطالبة. 8,500عضو وجسماً طالبياً يضم حوالي 700 أكثر من 

وس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر تعليماً طبياً برنامج للحصول على البكالوري
 سريراً. 420  وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه

 
 

 
 

 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بمكتب اإلعالم في الجامعة األميركية في بيروت:

 
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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