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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 

 مستمر فني معرض
 في "المصدر مجهولة موسيقى" وعنوانه( 2010 -1941) بولك سيغمار الراحل نالفنا أعمال معرض يستمر

 في األميركية للجامعة والتابع ،ءالحمرا منطقة في الصيداني شارع في الواقع صليبي وشاهين روز متحف

 الخامس حتى ويستمر بيروت في األميركية الجامعة مع بالتعاون غوته معهد تنظيم من والمعرض .بيروت

 .2016 الثاني كانون من عشر

 السادسة وحتى ظهرا   عشرة الثانيةالساعة  من وع،أسب كل من السبت حتى الثالثاء من أبوابه المتحف يفتح

 .مساء  

 

 موسيقية حفلة
 من البيانو على موسيقية حفلة إلى الروسي الثقافي المركز دعا ،بيروت في األميركية الجامعة مع بالتعاون

 عند عة،الجام في هول األسمبلي قاعة في الجاري الثاني تشرين 24 الثالثاء يوم وذلك ماسلييف، دميتري أداء

 .األنطونية الجامعة في الحجرة موسيقى موسم سياق في  تندرج والحفلة. مساء   الثامنةالساعة 

 ورحمانينوف وتشايكوفسكي وليزت وشوبرت وشومان هايدن تأليف من مقطوعاتالحفلة  برنامج وفي

 .ساينز-وسان

 .مجاني والحضور عامة الدعوة

 .الجاري للعام البيانو لعزف الدولية تشايكوفسكي مسابقة في األولى بالجائزة فاز ماسلييف أن يُذكر

 

 موسيقية حفلة

 للموسيقى ناصيف زكي لبرنامج بيروت في األميركية الجامعة مهرجان دعا ،زكي ناصيف مئويةب احتفال  

 الثاني تشرين 28 السبت يوم وذلك الرحالة، وفرقة حواط لسامي" مطرح غير" بعنوان موسيقية حفلة إلى

 . الجامعة في هول األسمبلي قاعة في مساء   الثامنة عند ريالجا

 والرابعة صباحا   العاشرةالساعة  بين الجمعة، إلى اإلثنين من الجامعة، في ارالزو   مكتب في التذاكر تباع

،  .السبت يوم الحفلة موعد من ساعتين قبلحتى و مساء 

 اللكتروني موقعها عبر أو أنطوان مكتبة فروع جميع في التذاكر تباع كما

antoineticketing.com/index.php 

م برنامج زكي ناصيف عويعود ريع الحفلة لد .ليرة ألف 40 ليرة، ألف 30 ليرة،  ألف 20: تذاكرال أسعار

 .للموسيقى في الجامعة األميركية في بيروت

 



ي األميركي الليبرالي للتعليم العالي وتعتمد النظام التعليم 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 
س، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر تعليماً طبياً برنامج للحصول على البكالوريو

 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, 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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