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      2016 - 3 - 9 بيروت:
 

 مؤتمر: األكاديميا والعدالة االجتماعية
يعقد معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنية في الجامعة األميركية في بيروت، باالشتراك مع مؤسسة 

 12و 11"األكاديميا والعدالة االجتماعية"، وذلك أيام  تحت عنوانالدراسات العربية، مؤتمره السنوي الثاني 

 صباحاً. 8:00يفتتح المؤتمر اساعة  .آذار الجاري في فندق كراون بالزا في شارع الحمرا في بيروت 13و

 

 :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط االلكتروني الخاص بالمعهد
http://www.aub.edu.lb/Events/Pages/EventDetails.aspx?ItemId=2439  

 

 المؤتمر السنوي الثامن عشر لمعلّمي العلوم والرياضيات 
ذار آ 12يُعقد المؤتمر السنوي الثامن عشر لمعلّمي العلوم والرياضيات في الجامعة األميركية في بيروت يوم 

الجاري، وهو من تنظيم  مركز تعليم العلوم والرياضيات في الجامعة. وسيشمل المؤتمر محاضرات عامة 

 وورشات عمل تفاعلية ومعرض للناشرين.

 

يُفتتح المؤتمر عند التاسعة إال الربع صباحاً في قاعة األسمبلي هول ويستمر في مبنى وست هول ومواقع 

لمؤتمر الكتور ربيع المحيّر والدكتور تامر أمين. للمزيد من المعلومات، أخرى في الحرم الجامعي. ويرأس ا

 :يرجى زيارة الرابط التالي

http://www.aub.edu.lb/Events/Pages/EventDetails.aspx?ItemId=2443 

 

 ناصيفمعرض عن زكي 

احتفاالً بالعيد المئة والخمسين للجامعة االميركية في بيروت وبمئوية زكي ناصيف، يقدم مهرجان الجامعة 

األميركية في بيروت لبرنامج زكي ناصيف الموسيقي بالتعاون مع مكتبة يافث في الجامعة  معرضاً بعنوان 

 .""المسيرة نحو اإلبداع في الموسيقى عند زكي ناصيف

 

آذار الجاري ويستمر حتى الثامنة  15المعرض في بهو المكتبة. وسيُفتتح عند السادسة من مساء الثالثاء يُقام 

 .آذار. يصّور المعرض إبداع زكي ناصيف طيلة حياته واخالصه للموسيقى 19من مساء السبت 

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

 130تقّدم الجامعة حالياً أكثر من  طالب وطالبة. 8,500عضو وجسماً طالبياً يضم حوالي 700 أكثر من 
برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر تعليماً طبياً 

 سريراً. 420  وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
 
 

 
 

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

 
75 96 85-01, information@aub.edu.lbommunications, Office of C 

 
 

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

Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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