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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 

 مؤتمر عن الشريط المصور العربي
تشرين الثاني  16نين مؤتمر يعقد يوم اإلث إلى مبادرة معتز ورادا الصّواف للشرائط الُمصّورة العربيةدعت 

الجاري، بين الحادية عشرة قبل الظهر والثالثة بعد الظهر، في قاعة محاضرات الهندسة المعمارية في 

. وسيتكلم فيه "مؤتمر الشريط المصور العربي: صعود السيرة الذاتية"وسيكون المؤتمر بعنوان: الجامعة. 

ر، وليلى عبد الرّزاق، وأوليفييه كوخ، ومجدي اثان غاينونديم دملوجي، ولينا مرهج، وجو ،جورج خوري

 .شنّاوي، ومحمد الشافعي

 لكتروني التالي:المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإلللمزيد من 
?ItemId=2124http://www.aub.edu.lb/Events/Pages/EventDetails.aspx    

 
 حفلة موسيقية

من أداء مع الجامعة األميركية في بيروت إلى حفلة موسيقية  يطالي في لبنان بالتعاونالثقافي اإلمركز الدعا 

، في قاعة األسمبلي هول في الجامعة 2015تشرين الثاني  17 الثالثاء، وذلك يوم على الغيتار أرتورو تلّيني

 وفيال لوبوس وبيزاتي وباخ وألبنيتز. برنامج مقطوعات لتاريغا وبيريوعند الثامنة مساًء. وفي ال

 الدعوة عامة والحضور مجاني.

 أوروبا والواليات المتحدة ومصر والجزائر وتونس. في سابقاً يُذكر أن أرتورو تلّيني عزف 

 

غازي قهوجيلسة حوار حول الراحل ج  
باحث في والالفنان لى جلسة حوار بالعربية حول دعت جامعة الكبار في الجامعة األميركية في بيروت إ

وذلك عند الثالثة والنصف بعد ظهر  غازي قهوجيالراحل مشهدي والمؤلف المسرحي المصّمم الالفنون و

مدير المعهد  الجلسة يشارك فيفي القاعة ب في مبنى وست هول في الجامعة. وس تشرين الثاني 18االربعاء 

والمخرج والممثل نعمة بدوي، بتقديم  ،، والفنان الياس الرحبانيوليد مسلمالدكتور  الوطني العالي للموسيقى

 .مشهديالمصّمم الو الفنان واألديبوالصديق قهوجي غازي ذكرى  ، فيجرجي بشيرمن 
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ي وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العال 1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. وهي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية تتكون من 

 120تقّدم الجامعة حالياً أكثر من  طالب وطالبة. 8,500عضو وجسماً طالبياً يضم حوالي 700 أكثر من 
راه في الطب. كما توّفر تعليماً طبياً برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتو

 سريراً. 420  وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
 
 

 
 

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

 
75 96 85-01, rmation@aub.edu.lbinfoOffice 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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