
 نشاطات مقبلة

 
      2016 - 4 - 1 بيروت:

   بيروت في األميركية الجامعة في نشاطات مقبلة

 ورسائلهم الصفا إخوان:  محاضرة

 الحضارية الدراسات وبرنامج أوسطية والشرق العربية الدراسات ومركز لآلداب المقدسي أنيس برنامج يقدم

 العربية الدراسات معهد معبالتعاون  بيروت، في األميركية الجامعة في الخاصة والمجموعات األرشيف وقسم

 يانا بروفسوريلقيها ال" ورسائلهم الصفا إخوان" بعنوان محاضرة بريطانيا، في كسترإ جامعة في واالسالمية

 .كسترإ جامعة في االسالمية للدراسات الشارقة أستاذ وهو نتّون، رتشارد

 في ،2016 نيسان 4الموافق  ،اإلثنين ظهر بعد والنصف الرابعة عند محاضرته نتّون البروفسور وسيُلقي

 .عامة والدعوة. في الجامعة هول كولدج مبنى في 1ب المحاضرات قاعة

 

 ندوة رياضية

تحت رعاية وزير الشباب والرياضة اللبناني، ينظّم "صندوق تشامبس" )برنامج هشام الحاج للقلوب الشابة 

وبرنامج العافية في الجامعة األميركية في بيروت، ندوة بمناسبة اليوم وصحة الرياضيين( وقسم الرياضة 

 .الدولي للرياضة من أجل التنمية والسالم

، عند السادسة مساًء، في نيسان الجاري 6 ،يوم األربعاءتعقد الندوة، وعنوانها: "مارسوا الرياضة بأمان" 

الجامعة. والندوة موّجهة للرياضيين قاعة محاضرات مركز تشارلز هوستلر للنشاطات الطالبية في 

مختلف المؤسسات ذات الصلة شاملةً وزارة الشباب والرياضة، وزارة الجامعيين والمحترفين وممثلي 

 الصحة، ونقابة األطباء.

وستتمحور الندوة حول ممارسة الرياضة بأمان،  وستشمل مواضيعها التغذية للرياضيين، والكشف عن 

رياضيين الشبّان، والوقاية من اإلصابة، والمخاطر الصحية، واقتفاء آثار العقاقير المشاكل القلبية لدى ال

 المحسنة لألداء، وعلم النفس الرياضي.

 



 الموسيقي اإلرث عن محاضرة

 إرثنا هو ما: "بعنوان بالعربية محاضرة إلى بيروت في األميركية الجامعة لخريجي العالمية الجمعية دعت

 ،2016 نيسان 6 ، الموافقاألربعاء مساء السابعةالساعة  عند وذلك عباني، ديانا الدكتورة تلقيها" الموسيقي؟

 .السفلي الجامعي الحرم في هول دودج ماري مبنى في الجمعية نادي في

 في الموسيقية والحياة الموسيقى عن نعرف ماذا: مثلمن  أسئلة على محاضرتها في عباني الدكتورة وستجيب

 طاولت التي والتغييرات التحوالت هي وما والغناء؟ الطرب رواد برزأ هم من قرن؟ من اكثر منذ بيروت

 . العشرين القرن من األول الربع خالل بيروت في الموسيقي المشهد عن لمحة موستقدّ  الموسيقى؟ عالم

 

 والجامعة المعرفة: محاضرة

 في عالمية،اإل والدراسات واألنتروبولوجيا االجتماع علم دائرة مع األكاديمية، الشؤون وكيل مكتب دعا

 مدير مينيولو، والتر للبروفسور" والجامعة المعرفة" بعنوان محاضرة إلى بيروت، في األميركية الجامعة

 .المتحدة الواليات في ديوك جامعة في واإلنسانيات العالمية الدراسات مركز

 المئة بالذكرى احتفاالً  األكاديمية الشؤون وكيل مكتب محاضرات سلسلة في المحاضرة هذه وتندرج

 .بيروت في األميركية الجامعة لتأسيس والخمسين

 قاعة في الظهر بعد الخامسة عند ،2016 نيسان 7 ،الخميس يوم محاضرته مينيولو البروفسور يُلقي

 .الجامعة في هول وست مبنى في ب المحاضرات

 الفنون ومركز األميركية واألبحاث الدراسات ومركز والعلوم داباآل كلية الحدث هذا رعاية في وتشترك

 .بيروت في األميركية الجامعة في الجامعي األبحاث مجلس في الزائرين الباحثين وبرنامج نسانياتواإل

*** 
 

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

 130تقّدم الجامعة حالياً أكثر من  طالب وطالبة. 8,500عضو وجسماً طالبياً يضم حوالي 700 أكثر من 
برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر تعليماً طبياً 

 سريراً. 420  وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
 

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

 
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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