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 معرض الشرائط المصورة العربية في المنهاج الدراسي

للشرائط المصورة مبادرة معتز ورادا الصّواف ركية في بيروت باالشتراك مع يمكتبات الجامعة االم ستقدم
المنهاج الدراسي" وذلك في قاعة محمود ملحس معرض الشرائط المصورة العربية في "العربية في الجامعة 

 للعموم في مبنى وست هول.

آذار، فاتحاً أبوابه يومياً من  10و 9و 8آذار ويستمر أيام  7يفتتح المعرض عند السادسة من مساء اإلثنين 
 التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساًء.

 

 الفنان كموقظ :معرض: لوحة العري العربية
 بمناسبة العيد المئة والخمسين إلى معرضها البياني معة األميركية في بيروتدعت صاالت عرض الجا

 كموقظ". الفنان :لتأسيس  الجامعة "لوحة العري العربية
 

صالة بنك بيبلوس للفنون الجامعة األميركية في بيروت:  صالتي عرض في كل من بالتزامن المعرض ُيعقد
الصليبي  وشاهين روز، ومتحف للجامعة األميركية في بيروت، في الحرم األعلى دودج هولفي مبنى آدا 
 .في منطقة الحمراءصيداني في شارع ال

 
 أوكتافيان إيسانو.و شيد وسيكون المعرض بإشراف كيرستن

 
 يتضمن وسوف. شاهين الصليبيروز و متحف في آذار  8في السادسة من مساء الثالثاء  المعرض ُيفتتح

 .2016، اذار 11في واحداً  مؤتمراً يستمر يوما
 

 إلى السبت.  حتى السادسة مساًء من الثالثاء في الموقعين من الثانية عشرة ظهراً  سيفتح المعرض أبوابه
 أول آب المقبل. حتى الموقعين ىكل في المعرض سيستمرو
 

 )يتبع(



 حفلة موسيقية: احتضن الكالسيكيات
األميركية في بيروت، يقدم نادي الموسيقى في الجامعة احتفاالً بالذكرى المئة والخمسين لتأسيس الجامعة 

في قاعة األسمبلي هول في  2016آذار  8حفلته الموسيقية "احتضن الكالسيكيات"، وذلك يوم الثالثاء 
 الجامعة.

 
 سعر التذكرة خمسة آالف ليرة لبنانية.

 
ول. وسيخصص ريع الحفلة يمكن شراء التذاكر عند الباب، أو من منصة نادي الموسيقى قرب مبنى وست ه

 لدعم صندوق "احتضن" ونادي الموسيقى في الجامعة األميركية في بيروت.
 

يذكر أن صندوق "احتضن" هو شبكة دعم للوعي بالصحة النفسية في لبنان والشرق األوسط وهو تابع لقسم 
 الطب النفسي في المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت.

 
 

*** 
 
 

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

تقّدم الجامعة حالياً أكثر  طالبة.طالب و 8,500عضو وجسماً طالبياً يضم حوالي 700 تتكون من أكثر من 
برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توفّر  130من 

 سريراً. 420  تعليماً طبياً وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
 
 
 

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