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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 

 حفلة موسيقية بمناسبة المولذ 
دعب َبدي انزشاس انهجُبًَ فً انجبيعخ اِيٍشكٍخ فً ثٍشود إنى دفهخ يىعٍقٍخ ثًُبعجخ انًىنذ ورنك 

ِعًجهً هىل فً انجبيعخ. وانذفهخ يٍ شجبط انجبسي عُذ انشاثعخ ثعذ انظهش فً قبعخ ا 6ٌىو انخًٍظ 

أداء فشقخ "هبسيىًَ ثبَذ". انذخىل يجبًَ نطالة انجبيعخ اِيٍشكٍخ فً ثٍشود، ونقبء عششح 

 دوالساد نهعًىو.

 

 حفلة موسيقية إليغور غريشين 
دعب انًشكض انثقبفً اِنًبًَ كىنزىس صَزشوو ثبنزعبوٌ يع انجبيعخ اِيٍشكٍخ فً ثٍشود إنى دفهخ يٍ 

شجبط  انجبسي عُذ انثبيُخ يغبًء فً قبعخ  8عضف انجٍبَى ٌؤدٌهب إٌغىس غشٌشٍٍ ورنك ٌىو انغجذ 

اِعًجهً هىل. وفً انجشَبيج يقطىعبد نجٍزهىفٍ، وثشوكىفٍٍف، وغشٌٍغ، ورشبٌكىفغكً، 

 وثهٍزٍُف، وعكشٌبثٍُض. وانذضىس يجبًَ.

 

 حفلة موسيقية لماتيو الخضر 
ثذفهخ يٍ انًىعٍقى  4102يعخ اِيٍشكٍخ فً ثٍشود يىعًهب نشثٍع رفززخ جبيعخ انكجبس فً انجب

شجبط انجبسي فً قبعخ اِعًجهً هىل.  9انكالعٍكٍخ ٌؤدٌهب يبرٍى انخضش عُذ انثبيُخ يٍ يغبء اِدذ 

وفً انجشَبيج يقطىعبد يٍ يىعٍقى يذٌُخ انجُذقٍخ فً انقشٌ انثبيٍ عشش. انذخىل يجبًَ ونكٍ يع 

اكش انذفهخ يزىفشح فً يكزت انضواس فً انجبيعخ يٍ انزبععخ صجبدًب دزى انشاثعخ ورزرزكشح انذفهخ. 

ثعذ انظهش يٍ اإلثٍٍُ إنى انجًعخ، وعُذ يذخم اِعًجهً هىل نٍهخ انذفهخ يُز انغبدعخ وانُصف 

 www.ihjoz.comيغبًء. وانززاكش يزىفشح كزنك عهى يىقع إدجض االنكزشوًَ: 

 

 أداء جماعي في مسرح المذينة 
ثبنزعبوٌ يع يغشح انًذٌُخ، وثذعى يٍ دائشح انفُىٌ انجًٍهخ وربسٌخهب وثشَبيج أٍَظ انًقذعً نُداة 

وكهٍخ اَداة وانعهىو فً انجبيعخ اِيٍشكٍخ فً ثٍشود، رقىد أعزبرح انفُىٌ اِدائٍخ كىسٍَهٍب كشافذ 

شجبط انجبسي.  00و 01ثبء عشضًب جًبعًٍب فً يغشح انًذٌُخ، عُذ انثبيُخ يغبًء ٌىيً اإلثٍٍُ وانثال

وانعشض ثعُىاٌ "ثعذ يئخ سثٍع". وهى يغزىدى يٍ يقطىعخ "طقىط انشثٍع" إلٌغىس عزشافُغكً. 

انذضىس يجبًَ ونكٍ يع رزكشح انذفهخ انزً ًٌكٍ دجضهب عهى انجشٌذ 

https://owa.aub.edu.lb/owa/redir.aspx?C=iASUmeuwx0mgrEuLHR5ty7Ror2BShtBIeNTs9ycgVt68I_rClvi0NS4u3sqSGVJYWz3KHiY8GSE.&URL=http%3a%2f%2fwww.ihjoz.com


  after100springs@gmail.comاالنكزشوًَ

 
  

  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8500   حٌالًهن    البًٍبط   أعضبء ًخسوًب  700  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Director of News and Information, ma110@aub.edu.lb, 01-75 
96 85 

 
 

Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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