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 2014-11-18بيروت: 
 

 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 

 إطالق كتاب شعر باالنكليزية 

 
دعت مبادرة الفنون واالنسانيات وبرنامج الكتابة اإلبداعية ودائرة اللغة االنكليزية إلى حفل إطالق كتاب "أن 

تشرين الثاني  02الرابعة والنصف من مساء الخميس  نحيا في الخريف"، للشاعرة زينة هاشم بيك وذلك عند

 الجاري في قاعة محاضرات مبنى وست هول.

 .0202والكتاب باللغة االنكليزية ومستوحى من بيروت ونال جائزة باكواترز األدبية في العام 

 وزينة هاشم بيك هي خريجة الجامعة وستقرأ من الكتاب خالل الحفل.

 

 لخضراء في سويسرامعرض عن تصميم المساحات ا 

 
دعت دائرة تصميم المساحات الخضراء وإدارة النظم البيئية في كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة 

األميركية في بيروت بالتعاون مع السفارة السويسرية في لبنان إلى حفل افتتاح معرض "اللمسة السويسرية 

رة باالنكليزية للبروفسور مايكل جاكوب، وذلك في في تصميم المساحات الخضراء"، الذي سيشمل محاض

تشرين الثاني الجاري في قاعة محاضرات سهيل بطحيش في مبنى وست هول  00السادسة من مساء الجمعة 

 في الجامعة.

 تشرين الثاني الجاري. 22وسيتتابع المعرض في قاعة العموم في مبنى وست هول حتى يوم األحد 

وم من اإلثنين إلى الجمعة، بين التاسعة صباحاً والثامنة مساًء، ويومي السبت ويفتح المعرض أبوابه كل ي

 واألحد من الرابعة بعد الظهر وحتى الثامنة مساًء.
 

 طارق متري يحاضر في الجامعة األميركية في بيروت عن ليبيا  
 
في الجامعة األميركية في بيروت إلى ندوة باللغة  دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية 

 "من حالة الثورة الى بناء الدولة: تعّثر اإلنتقال في ليبيا".العربية بعنوان 

تشرين  ٩١التي سُتعقد عند الرابعة بعد الظهر يوم األربعاء  سيقّدم مدير المعهد الدكتور طارق متري الندوة،
 عهد، في القسم األعلى من الحرم الجامعي قرب الملعب البيضوي.الثاني الجاري، في قاعة محاضرات الم

 بصفة الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في ليبيا.   وكان الدكتور متري قد خدم سابقا



 

 فيلم وثائقي: قصة العلويين في لبنان 
 

الوثائقي "طريق  دعت دائرة علم االجتماع واألنتروبولوجيا والدراسات االعالمية إلى عرض للفيلم
المهاجرين" لبيسان الشيخ وفراس زبيب، والذي يروي قصة العلويين في لبنان، وذلك عند الخامسة 

تشرين الثاني الجاري في قاعة محاضرات مركز هوستلر للنشاطات  52والنصف من مساء الثالثاء 
 الطالبية.

نائب المدير التنفيذي ، ونديم حوري، وتلي الفيلم مناقشة بين بيسان الشيخ، وهي صحفية وكاتبة ومخرجة
لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، المنظمة الدولية غير الحكومية المعنية بالدفاع 

 عن حقوق اإلنسان.
 

 محاضرة عن اآلالت الموسيقية الوترية 
 

ية بالصور للدكتور بيير دعت جمعية أصدقاء متحف الجامعة األميركية في بيروت إلى محاضرة باالنكليز
القيثارة السومرية إلى كمان عصر النهضة" وذلك عند رزق بعنوان: "اآلالت الموسيقية الوترية، من 

 تشرين الثاني الجاري في متحف الجامعة. 52الخامسة والنصف يوم األربعاء 

 الوترية.والدكتور رزق هو طبب وأستاذ شرف في جامعة نيويورك وخبير في اآلالت الموسيقية 
 

 

 إطالق كتاب عن أشجار لبنان 
 
دائرة تصميم المساحات الخضراء وإدارة النظم البيئية، في الجامعة األميركية  دعا مركز حماية الطبيعة مع 

تشرين  52في بيروت إلى حفل إطالق وتوقيع كتاب "أشجار لبنان" وذلك عند الخامسة من مساء الخميس 
السادس من مبنى إيراني أوكسي الهندسي في القسم األسفل من الحرم الثاني الجاري في صالة الطابق 

 الجامعي.

والكتاب باللغتين العربية واالنكليزية معاً ويعرض بشكل جّذاب أنواع األشجار في لبنان ويصفها. وهو 
 يهدف إلى زيادة الوعي بالميراث البيئي اللبناني، وسيعود ريعه إلى برامج المركز للتشجير.

وسيتواجد مؤلفو الكتاب في الحفل، وهم سلمى نشابه تلحوق، وماريان يزبك، وخالد سليم، وآربي 
 سركيسيان، ومحمد الزين، وصقرة أبو عيد.

 

وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي  6622تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
ومعاييرها وممارساتها. والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية من كنموذج لفلسفتها التعليمية 

تقّدم الجامعة حالياً ما يناهز مائة   طالب وطالبة. 8000أعضاء وجسماً طالبياً من حوالي  700 أكثر من
تعليماً طبياً برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر 

 سريراً. 054  وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه

 
 

 
 



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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