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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 

 محاضرة حول الحرب في سوريا 
 

دعا مركز الدراسات العربية والشرق أوسطية في الجامعة األميركية في بيروت إلى محاضرة باالنكليزية 
 10وذلك عند الخامسة من مساء الخميس يلقيها المرّشح للدكتوراه في جامعة مدينة نيويورك دين شارب، 

في مبنى كولدج هول. وستكون المحاضرة بعنوان "اغتيال المدن  1أيلول الجاري في قاعة المحاضرات ب
 .”وتوزيع العنف في سوريا

 .ُيذكر أن دين شارب مختص بالجغرافيا وعمل كصحافي ومستشار، ومقّره في بيروت
 
 

  زرع األشجارحفلة موسيقية في مركز هوستلر لدعم 
 

دعا مركز الحفاظ على الطبيعة، في الجامعة األميركية في بيروت، إلى حفلته السنوية الموسيقية وذلك عند 
أيلول الجاري في مسرح الهواء الطلق في مركز تشارلز هوستلر للنشاطات  10السابعة من مساء الخميس 

أشجار في لبنان ولزيادة الوعي بأهمية  الطالبية في الجامعة. وتهدف الحفلة إلى جمع التبرعات لزرع
 .الحفاظ على اإلرث الطبيعي اللبناني. وسُتؤّدى خالل الحفلة مقطوعات لفرق موسيقية شبابية مختلفة

ثمن تذكرة الحفلة عشرة دوالرات. والتذاكر متوفرة في مبنى وست هول وفي مكتب الزوار في الجامعة 
 .وعند مدخل المسرح

 :، ُيمكن االتصال بمركز الحفاظ على الطبيعة على البريد االلكترونيللمزيد من المعلومات
naturedev@aub.edu.lb 

 
 

 محاضرة حول الزراعة 
 

دعت كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة األميركية في بيروت إلى محاضرة باالنكليزية يلقيها 
في مبنى الكلية.  102أيلول الجاري في الغرفة  14رينر دولوشيتز عند العاشرة صباح االثنين الدكتور 

والدكتور دولوشيتز هو من مركز سالمة الطعام في جامعة هوهنهايم في ألمانيا. وهو سيتكلّم عن الزراعة 
 .في ألمانيا والسياسات المشتركة لإلنماء الزراعي والريفي في االتحاد األوروبي

 

mailto:naturedev@aub.edu.lb


وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية من 

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

 سريراً. 420  مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
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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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