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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 
 

 حفلة موسيقية 
جامعة األميركية في بيروت إلى حفلة موسيقية كالسيكية عند الثامنة لدعت كلية اآلداب والعلوم في ا

ن تأليف باخ تؤديها نيسان الجاري في قاعة األسمبلي هول. وفي الحفلة تراتيل م 23مساء الخميس 

جوقة بيروت لموسيقى الحجرة بقيادة يارا الُرّب، مع بوران زازا على الهاربسيكورد. الدعوة عامة 

 والحضور مجاني.

 

  محاضرة 
في  الجمعية العالمية لمتخرجي الجامعة األميركية في بيروتنشاطات أنديتها الثقافية، تقّدم من ضمن 

عند السابعة مساء  ،نى ماري دودج هول في الحرم الجامعي السفليفي الطابق الثاني من مبناديها 

نيسان الجاري، محاضرة باالنكليزية تلقيها أمل ديبو. وستتكلم المحاِضرة عن الكاتبة  27اإلثنين 

 العربية األميركية إيتل عدنان وتحديات ترجمة أعمالها إلى العربية.

لمتخرجي لتي تقّدم بالتعاون بين الجمعية العالمية وتندرج المحاضرة في سلسلة "أحاديث اإلثنين" ا

 الجامعة األميركية في بيروت وجمعية كرز وليمون الثقافية غير الحكومية. 

 

 معرضان مستمران 
يستمر في الجامعة األميركية في بيروت معرض "هذا هو الزمن. هذا هو سجل الزمن" في قاعة بنك 

وسيستمر المعرض حتى  السبت  .(AUB Byblos Bank Gallery)في الجامعة  بيبلوس للفنون

ينطلق من تجربة تموز المقبل، وفيه أعمال لتسعة فنانين ُصنعت خّصيصاَ لهذا المعرض الذي  25

 اإلنسان مع الوقت وسباقه الالهث معه، وقد بات اإلنسان اليوم نادراً ما يأخذ وقتا طويال للتفكير. 

 فكير مليّاً في عالقاتهم الخاصة مع الوقت.يحّث الزوار على التوقف والت والمعرض

شارع الصيداني، قرب الجامعة، معرض  كما يستمر في متحف روز وشاهين الصليبي في 

"المصّورون )الفنانون قبل الفن(" الذي يصنع من جديد أو يُحاكي مشهداً من الصور والرسوم 

 التصويرية واألغراض المصنوعة يدوياً التي كان المرء ليقع عليها قبل قرٍن من الزمان في المنطقة.

 اً والسادسة مساًء، من الثالثاء إلى السبت.والمعرضان يفتحان أبوابهما بين الثانية عشرة ظهر

 
 



 حفلة موسيقى من تأليف موزار 
دعت الجامعة األميركية في بيروت إلى حفلة من الموسيقى كالسيكية من تأليف موزار، وذلك عند 

نيسان الجاري في قاعة األسمبلي  30والخميس  29تمام  السابعة والنصف مساًء، يومي األربعاء 

من أداء جوقة الجامعة والجمعية الكورالية، مع أعضاء من األوركسترا الفيلهارمونية هول. والحفلة 

اللبنانية، ومع ساره جو كيرش )سوبرانو(، وكريستن غورنشتين )ميزو سوبرانو( وزياد نعمه 

 )تينور(، وروجيه أبي نادر )باس( زوتوماس كيم )قائد أوركسترا(. الدعوة عامة والحضور مجاني.
 

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

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