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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 

 معرض لمجالت طالب الجامعة األميركية في بيروت 
يدالد ض بفث انززكبسٚخ فٙ اندبيعخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد يعشٚغزًش فٙ قبعخ عشض يكزجخ َعًخ ٚ

ٔحشسْب طالة  8891ٔ 8181طالة اندبيعخ. ٔقذ ظٓشد ْزِ انًُشٕساد فٙ انفزشح ثٍٛ انعبيٍٛ 
يٍ يخزهف اندُغٛبد، ٔثعضٓب يكزٕة ثخط انٛذ. ٔقذ صذسد ثبنعشثٛخ أٔ انفشَغٛخ أٔ االَكهٛضٚخ 

ًٓب ٔأًْٛزٓب. ْٔٙ رشٓذ عهٗ انزعهٛى انهٛجشانٙ انز٘ رعزًذِ ٔرُٕعذ فٙ يٕاضٛعٓب ٔاخشاخٓب ٔرصًٛ
 . 8111اندبيعخ يُز ثذاٚزٓب فٙ انعبو 

رششٍٚ األٔل اندبس٘، فبرحًب أثٕاثّ  18رُظى دائشح أسشٛف اندبيعخ ْزا انًعشض انز٘ ٚغزًش حزٗ 
 ثٍٛ انثبيُخ صجبحبًً ٔانثبيُخ يغبًء.

 

 حفلة من موسيقى الجاز 
طبنٛخ فٙ ثٛشٔد يع انًشكض انثقبفٙ االٚطبنٙ، ثبنزعبٌٔ يع اندبيعخ األيٛشكٛخ فٙ رقذو انغفبسح االٚ

رششٍٚ األٔل  81ثٛشٔد، حفهخ يٍ يٕعٛقٗ اندبص نهثُبئٙ ثبنًٛزغب دٕٚثبَذا، ٔرنك ٕٚو األسثعبء  
 اندبس٘ عُذ انثبيُخ يغبًء فٙ قبعخ األعًجهٙ ْٕل. ٔٚزأنف انثُبئٙ يٍ أنغُذسٔ ثبنًٛزغب )عبكغٕفٌٕ

 ٔكالسُٚذ(، ٔفٛغُضٔ أثشاكٛبَذ )أكٕسدٌٕٚ(. ٔانذعٕح عبيخ.
 

 حفلة موسيقية لشربل روحانا 
ٚغزًش فٙ اندبيعخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد انًٓشخبٌ انًٕعٛقٙ نالحزفبل ثبنزكشٖ انعبششح نزأعٛظ 

ثشَبيح صكٙ َبصٛف نهًٕعٛقٗ فٙ اندبيعخ. ٔعٛقذو انًٓشخبٌ حفهخ يٕعٛقٛخ نششثم سٔحبَب ثعُٕاٌ 
رششٍٚ األٔل اندبس٘.  81"ٔصفٕنٙ انصجش" فٙ قبعخ األعًجهٙ ْٕل عُذ انثبيُخ يٍ يغبء األحذ 

 جشَبيح صكٙ َبصٛف نهًٕعٛقٗ فٙ اندبيعخ. ٔعٛخّصص سٚع انحفهخ ن
أنف نٛشح نهطالة انًضٔدٍٚ ثجطبقبرٓى انزعشٚفٛخ.  81أنف نٛشح نجُبَٛخ نهعًٕو ٔ 11ثًٍ رزكشح انحفهخ 

ٔرزاكش انحفهخ يزٕفشح فٙ يكزت انضٔاس فٙ اندبيعخ يٍ انثبيُخ صجبحًب حزٗ انخبيغخ يغبًء يٍ 
انززاكش يزٕفشح اإلثٍُٛ انٗ اندًعخ، ٔعُذ يذخم األعًجهٙ ْٕل، نٛهخ انحفهخ يُز انغبدعخ يغبًء. ٔ
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  انهٛجشانٙ   األيٛشكٙ   ٔرعزًذ انُظبو انزعهًٛٙ   8111انعبو    ثٛشٔد فٙ   يٛشكٛخ فٙرأعغذ اندبيعخ األ 
  خبيعخ ثحثٛخ رذسٚغٛخ،   ٔاندبيعخ ْٙ  . كًُٕرج نفهغفزٓب انزعهًٛٛخ ٔيعبٚٛشْب ٔيًبسعبرٓب   نهزعهٛى انعبنٙ 
رقّذو      . طبنت ٔطبنجخ   8000  ٙ حٕانيٍ    طالثًٛب   أعضبء ٔخغًًب  700  ٍي شثكأ  رضى ْٛئخ رعهًٛٛخ يٍ 

ٔانذكزٕساِ    ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبخٛغزش،   ُٚبْض يبئخ ثشَبيح نهحصٕل عهٗ انجكبنٕسٕٚط،   يب   اندبيعخ حبنًٛب
ًٗ   انز٘   يشكضْب انطجٙ   فٙ   ٔرذسٚجًب   طجًٛب   كًب رّٕفش رعهًًٛب  . انطت   فٙ   . عشٚشًا   924    فّٛ   ٚضى يغزشف
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