
 إشعار صحفي
 

 
 

 2015-01-30بيروت: 
 
   

 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 

 

 محاضرة للمعماري فابريس برايجيه  
دعا قسم الهندسة المعمارية والغرافيك في الجامعة األميركية في بيروت إلى محاضرة باللغة 

 أكون معكم في بيروت".االنكليزية  للمعماري  فابريس برايجيه بعنوان "يسعدني جدا أن 

في قاعة محاضرات  2015شباط  2وسيلقي  برايجيه محاضرته عند السادسة والنصف مساء االثنين 

 الهندسة المعمارية.

صفحة  وأقيم  300يُذكر أن برايجيه يعمل ويعيش في باريس وقد نُشر كتاب مرجعي عنه من 

 .2002معرض ألعماله في مدينة شومون، في العام 

 

 سيقية للمولدحفلة مو 
دعا نادي التراث اللبناني بالتعاون مع نادي الشباب والنادي الثقافي الفلسطيني والنادي الثقافي 

العراقي إلى حفلة خاصة بذكرى المولد النبوي، تؤّديها فرقة "هارموني باند" وذلك عند الرابعة بعد 

لطالب الجامعة وموظفيها  ، في قاعة األسمبلي هول. الدخول مجاني2015شباط  3ظهر الثالثاء 

دوالر  20دوالر و 15وأفراد هيأتها التعليمية. أما لمن ال ينتمون للجامعة فسعر تذكرة الدخول 

 أميركي. وتباع  التذاكر عند مدخل القاعة.

 

 محاضرة عن المساءلة الرقمية 
واطنية، دعا مركز الدراسات العربية والشرق أوسطية، مع معهد األصفري للمجتمع المدني والم

ودائرة علم االجتماع واألنتروبولوجيا والدراسات االعالمية في الجامعة األميركية في بيروت إلى 

محاضرة باالنكليزية بعنوان "المساءلة الرقمية: الناشطية، ووسائل االعالم االجتماعية، والصحافة 

ب بطاح وذلك عند االستقصائية في بيروت المعاصرة". وسيلقي المحاضرة الصحافي والمحرر حبي

والسيد بطاح هو  .في قاعة المحاضرات أ في مبنى وست هول 2015شباط  3السادسة مساء الثالثاء 

 .صحفي ومخرج سينمائي وكاتب ومحرر

 

 

 

 



 محاضرة عن السياحة في لبنان أيام االنتداب الفرنسي 
إلى محاضرة دعا مركز الدراسات العربية والشرق أوسطية في الجامعة األميركية في بيروت 

باالنكليزية للبروفسورة أندريا ستانتون حول السياحة في لبنان أيام االنتداب الفرنسي، وذلك عند 

 .في مبنى كولدج هول 1في قاعة المحاضرات ب  2015شباط  5الثامنة مساء الخميس 

 .والبروفسورة ستانتون هي أستاذة الدراسات االسالمية في جامعة دنفر، كولورادو

 

 حفلة من موسيقى الجاز 
دعا المركز الثقافي اللبناني األلماني كولتور زنتروم بالتعاون مع الجامعة األميركية في بيروت  إلى 

، 2015شباط  5حفلة من موسيقى الجاز تؤديها فرقة "انفنتريو"، وذلك عند الثامنة من مساء الخميس 

 .في قاعة األسمبلي هول. الدعوة عامة والحضور مجاني

ذا وتتألف فرقة "انفنتريو"، من ثالثة عازفين ألمان شباب هم رتشارد برنّر )مؤلّف وعازف بيانو( ه

 وموريتز غوتزن )عازف دوبل باس(  وفابيان كونزر )إيقاع(.   

 
  

  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   م العاليللتعلي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيا     أعضاء وجسما    700  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

والدكتوراه    والدكتوراه،   والماجيستر،   لوريوس،يناهز مائة برنامج للحصول على البكا   ما   الجامعة حاليا  
  . سريرا     420    فيه   يضم مستشفى     الذي   مركزها الطبي   في   وتدريبا     طبيا     كما توّفر تعليما    . الطب   في
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