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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 

 حفلة موسيقية 

 

الجامعة األميركية في بيروت إلى حفلة من موسيقى دعا المعهد الثقافي االيطالي في لبنان بالتعاون مع 

عند الثامنة  2015تشرين األول  6الحجرة األوبرالية تقّدمها مجموعة أومبرتو جيوردانو، وذلك يوم الثالثاء 

 مساًء في قاعة األسمبلي هول في الجامعة.

 )تشلو( وجيانا فراتا )بيانو(.والعازفون هم دينو دي بالما )فيولن( ولوتشياتو تارانتينو 

 الدعوة عامة والحضور مجاني.

 

 محاضرة عن تدمير التراث الثقافي العراقي 

 

الدكتورة لمياء  دعت جامعة الكبار في الجامعة األميركية في بيروت إلى محاضرة باالنكليزية تلقيها
عند  2015تشرين األول  9معة الحضر: تدمير التراث العراقي" وذلك يوم الج –بعنوان "نمرود  ،الجيالني

 الخامسة والنصف مساًء في قاعة بطحيش في مبنى وست هول في الجامعة.

تقيم في لندن وهي من أولى العالمات العراقيات اللواتي عملن في   والدكتورة الجيالني هي عالمة آثار عراقية

 دعوة عامة.التنقيب عن اآلثار. وقد وضعت كتباً ومؤلفات عن اآلثار العراقية. وال

 إطالق مسابقة بطولة الروبوتات الثالثة في لبنان 

لبنان  -تكنوفيوتشرشركة دعت دائرة علوم الكمبيوتر في الجامعة األميركية في بيروت بالتعاون مع 
الثالثة للروبوتات في لبنان. وسيقام حفل االطالق يوم  VEXإلى االحتفال باطالق مسابقة بطولة 

بين الثانية عشرة ظهراً والثانية بعد الظهر في قاعة محاضرة  2015تشرين األول  10السبت 
وسيتأهل  2016العلوم في دائرة البيولوجيا في الجامعة. وستقام المسابقة في آذار من العام 

للروبوتات في نسختها الدولية، في الواليات    VEX  الفائزون فيها للمشاركة في مسابقة بطولة
 المتحدة.

 
 
 



وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي  1866األميركية في بيروت في العام  أسست الجامعة
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية من 

م الجامعة حالياً ما يناهز مائة برنامج تقد    طالب وطالبة. 8000أعضاء وجسماً طالبياً من حوالي  700 أكثر من
للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توف ر تعليماً طبياً وتدريباً في 

 سريراً. 420  مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
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