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      2016 - 3 - 24 بيروت:
 

 مستحضرات التجميل العضوية مقابل االصطناعية حولحوارية  ةندو

ينظم مركز حماية الطبيعة، في الجامعة األميركية في بيروت، ندوته الحوارية الثانية في سلسلة "تعا نحكي" 

عنوان "وجهاً لوجه: مستحضرات التجميل العضوية مقابل االصطناعية".  تحتللعام األكاديمي الجاري، 

 مبنىفي قاعة المحاضرات ب، في  آذار الجاري عند الخامسة والنصف  مساء   29يوم الثالثاء يُعقد الحوار 

 وست هول في االجامعة.
 

  صور معرض
 والخمسين المئة بالذكرى احتفاالً  بيروت في األميركية الجامعة في تقام التي المعارض سلسلة ضمن

: السحريه مصباحو مانوغ " بعنوان صور معرض بيروت في االميركية الجامعة مكتبات تقيم لتأسيسها،

 من مختارات يقّدم والمعرض. هول وست مبنى في للعموم ملحس محمود قاعة في وذلك" لبنان من مشاهد

 .الحرب قبل لبنان في الجميلة للحياة علميان مانوغ المّصور الفنان التقطها فوتوغرافية صور
 كانت التي الكبيرة بكاميرته الصور هذه التقط وقد. 1994 العام في وتوفي 1918 العام في علميان مانوغ ولد

 األرشيف قسم مكتنزات من والصور. الفوتوغرافي التصوير أيام أول في" السحري المصباح" تدعى

 .الجامعة في الخاصة والمجموعات
 6و 5 واألربعاء، الثالثاء يومي ويستمر 2016 نيسان 4 اإلثنين مساء من السادسة عند المعرض يُفتتح
 . مساء   الثامنة حتى صباحا   التاسعة من يوميا   أبوابه فاتحا   ،2016 نيسان

 
 االسالمي التاريخ من محاضرة

 الحضارية الدراسات وبرنامج أوسطية والشرق العربية الدراسات ومركز لآلداب المقدسي أنيس برنامج يقدم

 العربية الدراسات معهد مع بيروت، في األميركية الجامعة في الخاصة، والمجموعات األرشيف وقسم

 القرون في البحار استكشاف: حياتنا هو البحر" بعنوان محاضرة بريطانيا في اكستر جامعة في واالسالمية

 .اكستر جامعة من آغيوس ديونيسيوس للبروفسور" االسالمية الوسطى
 قاعة في 2016 نيسان 5 الثالثاء ظهر بعد والنصف الرابعة عند محاضرته آغيوس البروفسور وسيُلقي

 .عامة والدعوة. هول كولدج مبنى في 1ب المحاضرات
 

  أحمد علي رفيق مع لقاء
 عن يبحث مواطن حكاية" بعنوان وحوار لقاء إلى بيروت في االميركيَّة الجامعة في الِكبار جامعة دعت

 .اللبناني المسرحي والمخرج والممثل الكاتب أحمد، علي رفيق مع ،"وطن
 في الجارودي هشام قاعة في مساء   والنصف الخامسة عند 2016 نيسان 5 الثالثاء يوم والحوار اللقاء يعقد

 .للجميع مفتوحة والدعوة بيروت، في االميركية الجامعة في للتمريض، الحريري رفيق كلية



. والعالم لبنان في أعماله وعرضت المونودرامي المسرح في المنفردة بأعماله تميز حمدأ علي رفيق أن يُذكر

 آوت تايم مجلة واختارته لبنان تحرك التي المئة الشخصيات من واحداً  الفرنسية االكسبرس مجلة اختارته وقد

 المسرح ممثلي لنقابة سابق رئيس وهو. عظيمة مدينة بيروت تجعل التي االربعين الشخصيات من واحداً 

 .لبنان في والسينما والتلفزيون
 

 بيروت في األميركية للجامعة تكريمية حفلة
 بمناسبــــة بيروت، في األميركية الجامعة ،"األكبر الجار" لتكريم حفالً  بيروت رأس في ثقافية مؤسسات تقيم

 .تأسيسها على عاماً  وخمسين مئة مرور
 الطبي المركز قرب  فارس عصام قاعــة في 2016  نيسان 5 الثالثاء مساء من السـادسة عند الحفل يقام

 يممثلبيروت يتلوه نقاش من  في االميركية الجامعة تاريخ عن وثائقي شريط بعرض الحفل يبدأ. الجامعة في

 .الثقافية المؤسسات
 

 موسيقية حفلة
 الجامعة مهرجان يقدم ناصيف، زكي وبمئوية بيروت في ميركيةاأل للجامعة والخمسين المئة بالعيد احتفاالً 

 والفرقة كولدج انترناسيونال مونتانا جوقة مع الموسيقي ناصيف زكي لبرنامج بيروت في األميركية

 موسيقية حفلة ،مراد زياد الكولونيل بقيادة الداخلي األمن لقوى الهارمونية األوركسترا برفقة الراقصة،

 في هول األسمبلي قاعة في 2016 نيسان  7 الخميس مساء من الثامنة عند وذلك ،"وطن ذاكرة" بعنوان

 . الجامعة
 االلكتروني موقعها عبر أو أنطوان مكتبة فروع جميع في التذاكر تباع

antoineticketing.com/index.php 
 ريع ويعود. ببطاقاتهم المزودين للطالب ليرة ألف 20و للعموم ليرة ألف 30و ليرة ألف  45: التذاكر أسعار

" تشامبس صندوق"و بيروت في األميركية الجامعة في للموسيقى ناصيف زكي برنامج واستدامة لدعم الحفلة

 ".فريحة ميالني الرياضية السالمة جمعية"و
 

*** 
 

وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي  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

 
 

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

 
75 96 85-01, information@aub.edu.lbOffice of Communications,  

 
 

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

Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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