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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 

 

 حفلة موسيقية 
للفرقة النمساوية بعنوان "موسيقى من حضارتين" دعا مهرجان البستان إلى حفلة موسيقية 

في  في قاعة األسمبلي هول 2015آذار  8"أكسنتوس أوستريا" وذلك عند الثامنة من مساء األحد 

 الجامعة األميركية في بيروت.

ستكون الفرقة بقيادة توماس وِمر وستستعمل آالت موسيقية أوروبية وشرقية إلنتاج موسيقى متأثرة 

 بالتقاليد األندلسية واألوروبية.

تباع التذاكر في فروع مكتبة أنطوان وفي مكتب المهرجان. كما يمكن حجز التذاكر على الموقع 

 www.albustanfestival.comااللكتروني   

 www.ihjoz.comأو على الموقع 

 

 محاضرة عن ابن رشد 
دعا مركز الدراسات العربية والشرق أوسطية في الجامعة األميركية في بيروت إلى 

" ؟بعنوان: "هل كان ابن رشد واقعيا   رة باالنكليزية يلقيها البروفسور مالك المفتيمحاض

 1آذار الجاري، عند الخامسة والنصف، في قاعة المحاضرات ب 9وذلك يوم اإلثنين 
 في مبنى كولدج هول.

أستاذ في جامعة تافتس األميركية. وهو سيتلّمس في  هو يُذكر أن البروفسور المفتي

جاها واقعيا  في الفكر االسالمي السياسي وتأثير هذا االتجاه في الزمان محاضرته ات

 الحاضر.

 

 محاضرة لطريف الخالدي 
دعت مبادرة اآلداب واالنسانيات في الجامعة األميركية في بيروت إلى محاضرة باالنكليزية يلقيها 

ولى: أرمينيا البروفسور طريف الخالدي، بعنوان "جراح غير مندملة من الحرب العالمية األ

 وكردستان وفلسطين".

، في قاعة  9وسيُلقي البروفسور الخالدي محاضرته يوم االثنين  آذار الجاري، عند السادسة مساء 

 .محاضرات بطحيش في مبنى وست هول

http://www.albustanfestival.com/
http://www.ihjoz.com/


 

 معرض عن الدكتور سمير الصليبي 
ل الدكتور دعت مكتبات الجامعة األميركية في بيروت ومكتب التطوير في الجامعة إلى معرض حو

 سمير الصليبي، سيُبرز معداته الطبية، ومجموعته الخاصة من الكتب، ومؤلفاته.

وفي المعرض أيضا  وثائق عن مسيرته كطبيب عيون بارز وكعضو فاعل في عائلة الصليبي، 

 وكجامع تُحف وذّواقة. وسيقام المعرض في قاعة العموم في مبنى وست هول في الجامعة.

، ويستمر أيام الثالثاء واألربعاء آذار الجاري عند السادسة مساء   9اإلثنين  سيُفتتح المعرض يوم

. 13و 12و11و 10والخميس والجمعة،   آذار الجاري، من الثامنة صباحا  حتى الخامسة مساء 

 

 محاضرة عن الترجمة الشعرية 
ئرة اللغة االنكليزية في الجامعة األميركية في بيروت إلى محاضرة بعنوان "الحياة بين دعت دا

 اللغات، ِشعرا  وترجمة".

آذار الجاري في  10وستُلقي مارلين هاكر هذه المحاضرة باالنكليزية عند الخامسة من مساء الثالثاء 

 )خلف مبنى المرصد القديم(. 37المبنى 

هاكر وضعت ثالثة عشر كتابا  من الشعر وترجمت أعماال  للشاعرات  الجدير بالذكر أن مارلين

 غاتا وأمينة سعيد ورشيدة مدني، كما حازت على جوائز.-الفرنكوفونيات فينوس خوري

 

 محاضرة للبروفسور ياسر منيف 
ز مركعلم االجتماع واألنتروبولوجيا والدراسات االعالمية و اللغة االنكليزية ودائرة بدعوة من دائرة

في الجامعة األميركية في بيروت، يلقي البروفسور  ياسر منيف  الدراسات العربية والشرق أوسطية

محاضرة باالنكليزية بعنوان "الوطن ضد الدولة: الوطنية الشعبية واالنتفاضة السورية" وذلك يوم 

، في قاعة المحاضرات بآذار الجاري،  12الخميس  كولدج  في مبنى 1عند الخامسة والنصف مساء 

 هول.
 يُذكر أن البروفسور منيف هو أستاذ علم االجتماع في معهد إمرسون في ماساتشوستس.

 

 معرض فني جديد 
دعت صاالت العرض في الجامعة األميركية في بيروت إلى معرضها الفني الجديد: "المصّورون 

يداني، قرب )الفنانون قبل الفن(" الذي سيُقام في متحف روز وشاهين الصليبي في شارع الص

 الجامعة.

آذار الجاري. وسيفتح أبوابه بين الثانية عشرة  12سيُفتتح المعرض عند السادسة من مساء الخميس 

، من الثالثاء إلى السبت.  ظهرا  والسادسة مساء 

 

 

 
  

 
 



  ليالليبرا   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في 
  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،   ل على البكالوريوس،يناهز مائة برنامج للحصو   ما   الجامعة حاليا  
  . سريرا     420    فيه   يضم مستشفى     الذي   مركزها الطبي   في   وتدريبا     طبيا     كما توّفر تعليما    . الطب   في
 
 

  
 

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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