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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 
 قعبور ألحمد محاضرة

 ظل   يف األربعين سيرة" بعنوان بالعربية محاضرة الى بيروت في األميركية الجامعة في الكبار جامعة دعت
تين  قاعة في مساًء، الخامسة عند الجاري، الثاني تشرين 30 االثنين، يوم وذلك قعبور، أحمد للفنان" الس 
 .للجميع مفتوحة والدعوة. الجامعة في هول وست مبنى في بطحيش

 الموسيقي العطاء من عاماً  أربعين عبر الممتدة الفنية ومسيرته حياته مراحل قعبور حمدأ وسيستعرض
 األزمنة في الفنان ودور األطفال ومسرح الملتزمة واألغنية بيروت عن وسيتحدث. والتلفزيوني رحيوالمس
 .الدقيقة

 
 رصو   معرض

 يضم الذي" في الزمن / للحياة صور" معرضه إلى بيروت في األميركية الجامعة في الرئيس نادي دعا
 .2015و 1866 العامين بين ذتخ  أ   الجامعي الحرم من لقطات
 .الجامعة في هول وست مبنى في العموم قاعة في  المعرض مسيقا
 كانون 5 إلى  1 من ويستمر. مساءً  السادسة عند الجاري الثاني تشرين 30 اإلثنين يوم المعرض ي فتتح
 .مساءً  السادسة حتى ظهراً  عشرة الثانية من يوم كل أبوابه فاتحاً  ،2015 األول

 
 المغرب في النسوية الحركة: محاضرة

 بالعربية محاضرة إلى بيروت، في األميركية الجامعة في والمواطنية، المدني للمجتمع األصفري معهد ادع
 عند القادم، األول كانون 2 األربعاء يوم وذلك بنواكريم، نعيمة تلقيها" المغرب في النسوية الحركة" بعنوان
 .الجامعة يف هول كولدج مبنى في 1ب المحاضرات قاعة في مساًء، والنصف الخامسة
 أنها كما. بالمغرب اإلنسان لحقوق الوطني المجلسفي  والرصد الحماية قسم مديرة هي بنواكريم، ونعيمة
 .المغرب في والحقوقية النسائية الجمعيات من عدد في سنوات منذ ناشطة

 
 أركيولوجية محاضرة

 يلقيها الفرنسيةباللغة  مصورة محاضرة إلى بيروت في األميركية الجامعة متحف أصدقاء جمعية دعت
. 2015 األول كانون 2 األربعاء مساء والنصف الخامسة عند الجامعة، متحف في المقدسي ميشال الدكتور
 ."سوريا في األركيولوجية المواقع إعمار وإعادة تدمير" بعنوان المحاضرة وستكون



 مدير برايمر، فرانك الدكتور يديره حوار المحاضرة وسيلي. اللوفر متحف في باحث هو المقدسي والدكتور
 .العلمية لألبحاث الوطني المركز في الفخري األبحاث
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 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بمكتب اإلعالم في الجامعة األميركية في بيروت:

 
75 96 85-01, lbinformation@aub.edu.Office of Communications,  

 
 

وتعتمد النظام األميركي الليبرالي للتعليم العالي كنموذج  1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
تضم هيئة تعليمية من أكثر من و، تدريسق وامها الجامعة بحثية لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. وهي 

م الجامعة حالياً أكثر من و طالب وطالبة. 8,500ي حوال منوجسماً طالبياً  ،ضوع 700  برنامج  120تقد 
للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توف ر تعليماً طبياً وتدريباً 

 سريراً. 420فيه ، كامل الخدماتفي مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى  لطالب من مختلف أنحاء المنطقة
 

 لالطالع الفوري على أخبار الجامعة األميركية في بيروت وأنشطتها، تابعونا على:
 
 

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