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 للجمعية العالمية لمتخرجي الجامعة األميركية في بيروتنشطة األندية الثقافية أ
 

عن نشاطات مقبلة ألنديتها الثقافية  الجمعية العالمية لمتخرجي الجامعة األميركية في بيروتأعلنت 

ي الجمعية داخل الحرم الجامعي، في مبنى للعام األكاديمي الحالي. وستقام هذه النشاطات في ناد

 ماري دودج هول، عند السابعة مساًء، وذلك حسب الجدول التالي:

 

 شباط، نادي الموسيقى: عزف كالسيكي من أداء برن ترفل )باس وباريتون(. 18األربعاء  -

 شباط، نادي السينما: مهرجان األفالم القصيرة. 25األربعاء  -

الكتاب: مناقشة باالنكليزية حول مجلة "راستد رادشز" بإشراف ريما  آذار، نادي 2اإلثنين  -

 رنتيسي.

 آذار، نادي الموسيقى: عزف مقطوعات من موسيقى الجاز، من تأليف غرشِون. 4األربعاء   -

 1928آذار، نادي السينما: فيلم صامت: "عيادة الدكتور كاليغاري )من انتاج العام   11األربعاء 

 ين(.وإخراج روبرت وا

آذار، نادي الموسيقى: موسيقى هندية من عزف ذاكر حسين وهاري براساد شورازيا  18األربعاء  -

 )طبلة ومزمار(.

آذار، نادي السينما: فيلم دنيماركي مع ترجمة انكليزية: "التحّري". )من انتاج العام  25األربعاء  -

 وإخراج جوزف مانكليويز(. 1972

 سيقى: عزف كالسيكي على الكمان لمقطوعات من تأليف برامز.نيسان، نادي المو 1األربعاء 

 نيسان، نادي الكتاب: سيمون أبو رضا يٌقّدم عدة كتب. 6االثنين  -

نيسان، نادي السينما: فيلم إيراني بعنوان "عند الخامسة بعد الظهر"  مع ترجمة انكليزية   8األربعاء  -

 اف(.ومن إخراج سميرة مخملب  2003)من انتاج العام 

 نيسان، نادي الموسيقى: عزف كالسيكي على الكمان. 15األربعاء  -

 1974نيسان، نادي السينما: فيلم  هنغاري بعنوان "إلكترا، حبّي" )من انتاج العام  22األربعاء 

 وإخراج ميكلوس جانسكو(.

 نيسان، نادي الموسيق: جاز من تأليف بيلي هوليداي. 29األربعاء  -

نادي الكتاب: ميشكا مجبّر تقود مناقشة بالعربية لكتاب "إمرأة ال لزوم لها"  لربيع  أيار، 4االثنين  -

 علم الدين. والكتاب هو باللغة االنكليزية.

أيار، نادي السينما: فيلم ايراني مع ترجمة انكليزية بعنوان "نسخة طبق األصل" )من  6األربعاء  -

  عباس كياروستامي(.واخراج  2010انتاج العام 

 أيار، نادي الموسيقى: عزف كالسيكي على البيانو لمقطوعات من تأليف شوبرت. 13األربعاء  -



أيار، نادي السينما: فيلم باللغة االنكليزية من الرسوم المتحركة بعنوان "سّر كلز".  20األربعاء  -

 وإخراج طوم مور ونورا تومي(. والفيلم يدور حول األساطير اإلر لندية. 2008)من انتاج العام 

 أيار، نادي الموسيقى: عزف كالسيكي لمقطوعات من تأليف شوبان. 27األربعاء  -

 حزيران، نادي الكتاب: جاد الحاج يقدم بالعربية ثالثين قصة قصيرة. 1ثنين اإل -

حزيران، نادي السيينما: فيلم روسي باللغة األلمانية بعنوان "العودة" مع ترجمة  3األربعاء  -

 واخراج أندريه زفيغانتزف(.  2003باالنكليزية. )من انتاج العام 

 زف كالسيكي على التشلو لدفوراك.حزيران، نادي الموسسيقى: ع 10األربعاء 

حزيران، ناي السينما: فيلم رعب ياباني بعنوان "كوايدان"، مع ترجمة انكليزية )من  17األربعاء  -

 واخراج ماساكي كوياباشي(. 1964انتاج العام 

 حزيران، نادي الموسيقى: عزف كالسيكي لموسورغسكي. 24األربعاء  -

: فيلم برتغالي بعنوان "كازا دي الفا" مع ترجمة باالنكليزية )من تموز، نادي السينما 1األربعاء  -

 واخراج بدرو كوستا(. 1995انتاج العام 

 
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . ممارساتهاكنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها و   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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Maha Al-Azar, Director of News and Information, ma110@aub.edu.lb, 01-75 
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Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
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