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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 
 

  معرض صور 
 

للجامعة األميركية في بيروت إلى معرض لصور  التقطها طالب  (Yearbook)دعا فريق الكتاب السنوي  

وترجع بعض الصور إلى العام الجامعة قبل عقود، وتظهر الحياة الجامعية في النصف الثاني من القرن العشرين. 

. وتُظهر صور أخرى الطالب الذين تأثروا بحركة الهيبيز في الستينيات وتميزوا بإطالة 1963-1962األكاديمي 

 شعورهم. فيما تبدو الحرب األهلية في صور السبعينيات والثمانينيات. 

شباط الجاري  24والثالثاء  23ين يُقام المعرَض في قاعة محمود ملحس للعموم في مبنى وست هول يومي اإلثن

 بين الحادية عشرة صباحاً والسابعة مساًء.

 

 محاضرة موسيقية 

دعا مركز الدراسات واألبحاث األميركية في الجامعة األميركية في بيروت إلى محاضرة باالنكليزية تلقيها 

جاري عند الخامسة والنصف مساًء، شباط ال 23الناشطة والمعلمة والمؤلفة الموسيقية لورا كامينسكي يوم اإلثنين 

وراء المرصد القديم في الجامعة. وستتكلم كامينسكي عن تحميلها رسائل انسانية في موسيقاها،  37في المبنى 

 حول الحرب والتغير المناخي ومرض االيدز والجندر.

 محاضرة أركيولوجية 
 

باالنكليزية يلقيها البروفسور جون دعت جمعية أصدقاء متحف الجامعة األميركية في بيروت إلى محاضرة 

شباط  الجاري في المتحف. وسيتكلم البروفسور كارسِول  25كارسِول عند الخامسة والنصف من مساء األربعاء 

عن آخر األبحاث حول قبّة الصخرة وعالقتها بقبّة السلسلة. وبعد المحاضرة، سيتم افتتاح القسم االسالمي، بعد 

 جامعة.إعادة تأهيله، في متحف ال

 

 "عرض مسرحية "من كل عقلي 
 

بمناسبة اليوم العالمي للعدالة االجتماعية، دعا مركز االلتزام المدني وخدمة المجتمع في الجامعة األميركية في 

بيروت بالتعاون مع دائرة الفنون الجميلة وتاريخها وجمعية طالب علم النفس، في الجامعة أيضاً، إلى عرض 

شباط الجاري في قاعة بطحيش  26ساء الخميس فيلم لمسرحية "من كل عقلي" وذلك عند السابعة والنصف من م

 في مبنى وست هول. 



نزالء مستشفى الفنار لألمراض العقليّة والنفسية والعصبيّة. وبعد العرض، سيُعقد حوار مع والمسرحية من أداء 

 ُمخرجتَي المسرحية، زينة دّكاش وسحر عّساف.

اللتزام المدني وخدمة المجتمع على البريد ذكرة لحضور العرض عشرة دوالرات، وتُطلب من مركز اثمن الت

 4430مقّسم   01350000أو على رقم الهاتف  ccecs@aub.edu.lbااللكتروني 

 الجدير بالذكر أن ريع العرض يعود إلى مستشفى الفنار لألمراض العقليّة والنفسية والعصبيّة وإلى المركز

 اللبناني للعالج بالدراما ــــ كثارسيس.

 
 

  
  للتعليم العالي   الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في 
 رثكأ  ئة تعليمية منتضم هي   جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها 
يناهز مائة برنامج    ما   تقّدم الجامعة حاليا       . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيا     أعضاء وجسما    700  نم

  في   وتدريبا     طبيا     كما توّفر تعليما    . الطب   والدكتوراه في   والدكتوراه،   والماجيستر،   للحصول على البكالوريوس،
  . سريرا     420    فيه   يضم مستشفى     الذي   مركزها الطبي 

 
 

  
 

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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