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   2014-40-32بيروت: 

 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 أفالم مارون بغدادي نمهرجا 
 

وانُادي انثقافً انفهغطًٍُ دػا يشكض االنرضاو انًذًَ وخذيح انًدرًغ فً اندايؼح األيٍشكٍح فً تٍشوخ 

إنى يهشخاٌ "ياسوٌ تغذادي ذسد  "يًكٍ"وخًؼٍح  "نكم انُاط"َادي  تانرؼاوٌ يغفً اندايؼح، 

ٍَغاٌ انداسي إنى  32األضىاء" انزي ٌقاو فً قاػح عهٍم تطسٍش فً يثُى وعد هىل يٍ األستؼْاء 

 يُه.  32يغاء اندًؼح  

ٌشًم انًهشخاٌ فً ٌىيه األول زفم االفرراذ )انغادعح يغاًء( ويؼشض صىس ػٍ ياسوٌ تغذادي 

ا تٍشوخ" )انغاتؼح يغاًء(. وعٍُؼشض فٍهًه "زشوب صغٍشج" وػشضًا نىثائقً ػُه ونفٍهًه "تٍشوخ ٌ

ٍَغاٌ ػُذ  32ٍَغاٌ. أيا فٍهًه "خاسج انسٍاج" فغٍُؼشض ٌىو اندًؼح  32ػُذ انغاتؼح يٍ يغاء انخًٍظ 

 انغاتؼح يغاًء.

ثًٍ ذزكشج زضىس انفٍهى خًغح آالف نٍشج وُذثاع ػُذ تاب انقاػح. وٌؼىد سٌغ انًهشخاٌ نذػى يثادسج 

 كض وخًؼٍح يًكٍ نصانر انًذاسط انؼايح.انًش

نهًضٌذ يٍ انرفاصٍم ٌشخى صٌاسج انشاتط االنكرشوًَ 

www.facebook.com/events/1447245382187031/ 

 2224يقّغى    350000-01أو االذصال تًشكض االنرضاو انًذًَ وخذيح انًدرًغ ػهى انشقى 

  يخشخً األفالو انهثُاٍٍٍَ ػانًًٍا. أنًغ( يٍ 0552-0524هزا وٌُؼرثش ياسوٌ تغذادي )

 

 محاضرة عه اقتصاداث ما بعد االوتفاضت 
 

دػا يؼهذ ػصاو فاسط نهغٍاعاخ انؼايح وانشؤوٌ انذونٍح إنى يساضشج تاالَكهٍضٌح تؼُىاٌ "اقرصاداخ 

يرغٍّش" ٌهقٍها وائم خًال وصٌاد ػثذ انصًذ ػُذ انثاٍَح ػششج ظهش ٌىو يا تؼذ االَرفاضح: خٍاساخ وقانة 

 ٍَغاٌ انداسي فً قاػح يساضشاخ انًؼهذ.  32اندًؼح 

ٌُزكش أٌ وائم خًال هى صسافً وتازث يصشي فً االقرصاد وػًم نًذج طىٌهح يغ وكاالخ أَثاء 

نهشثكح انؼشتٍح غٍش انسكىيٍح نهرًٍُح،  ووعائم اػالو ػانًٍح. أيا صٌاد ػثذ انصًذ فهى انًذٌش انرُفٍزي

 انُاشطح  فً يدال زًاٌح انسقىق االخرًاػٍح واالقرصادٌح.

 

 

 

 

http://www.facebook.com/events/1447245382187031/
http://www.facebook.com/events/1447245382187031/


 مؤتمر الفضاء والمكان 
 

، 3402دػد يثادسج اَداب واالَغاٍَاخ فً اندايؼح األيٍشكٍح فً تٍشوخ إنى يؤذًشها انغُىي نهؼاو 

 نًؼًاسي فً اندايؼح، تاالَكهٍضٌح.وػُىاَه "انفضاء وانًكاٌ" وٌُؼقذ فً قاػح يساضشاخ ا

ٍَغاٌ  32ٍَغاٌ انداسي يٍ انثانثح انى انغادعح تؼذ انظهش، وانغثد  32ٌُقاو انًؤذًش ٌىيً اندًؼح 

انداسي يٍ انؼاششج صثازًا إنى انشاتؼح تؼذ انظهش. وهى ٌهذف إنى اطالق زىاس ػثش االخرصاصاخ تٍٍ 

ػالقح انفضاء تانًكاٌ فً عٍاقاخ زذٌثح وكالعٍكٍح فً  تازثٍٍ فً انششق األوعط وشًال أفشٌقٍا زىل

انثقافح واالخرًاع وانفكش. وذشًم يىاضٍغ انًؤذًش يًاسعح انفٍ وَظشٌره، وانفكش انفهغفً، وانذساعاخ 

 االخرًاػٍح واالَرشوتىنىخٍح، واألدب وانُظشٌح األدتٍح.

 نهًضٌذ يٍ انًؼهىياخ زىل انًثادسج، انشخاء صٌاسج انًىقغ انرانً: 

http://www.aub.edu.lb/ahi/Pages/index.aspx 

 

 معرض الفه فً المكتب 
 

ً انًكرة" ورنك ػُذ دػد اندايؼح األيٍشكٍح فً تٍشوخ انى افرراذ يؼشضها انفًُ اندذٌذ "انفٍ ف

ٍَغاٌ انداسي فً صانح اندايؼح فً شاسع انصٍذاًَ فً يُطقح انسًشا.  32انغادعح يٍ يغاء اإلثٍٍُ 

 وعٍشًم انًؼشض أػًااًل وقطؼًا فٍُح يٍ يخرهف أسخاء انسشو اندايؼً.

انثالثاء إنى أٌهىل فاذسًا أتىاته تٍٍ انثاٍَح ػششج ظهشًا وانغادعح يغاًء يٍ  24وعٍغرًش انًؼشض زرى 

 عٍكىٌ يقفاًل خالل األػٍاد انشعًٍح.كًا أَه انغثد. 

 

 عزف على البياوى 
 

دػد خىقح اندايؼح األيٍشكٍح فً تٍشوخ يغ اندًؼٍح انكىسانٍح إنى زفهح يىعٍقٍح تؼُىاٌ "أغٍُح انسة 

 فً اندايؼح. ٍَغاٌ انداسي ػُذ انغاتؼح يغاًء فً قاػح األعًثهً هىل  32وانداص"، ورنك ٌىو اإلثٍٍُ  

عٍقىد اندىقح ذىياط كٍى، يغ خىٌم خىسي ػهى انثٍاَى، وتاونى أوسالَذي )دسايض(، ويكشو أتى انسغٍ 

 )تاط(. وفً انثشَايح يقطىػاخ نثشايض وياعكٍٍُظ. وانذػىج ػايح وانسضىس يداًَ.

 
   

 
 
 

  اللٍبسالً   األهٍسكً  ً ًجعحود النظبم الحعلٍو   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8500   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  700  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   نبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،ٌ   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
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For more information please contact: 
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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