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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 

 ًاستعمال الموسٍقى لتشجٍع االسالم اللٍبرال 

انً يحاضشة انجايعت األيُشكُت فٍ بُشوث  ا يشكض انذساعاث واألبحاد األيُشكُت  فٍدع

ُا، ورنك عُذ انغادعت يٍ يغاء انخًُظ باالَكهُضَت َهقُها انذكخىس هشاو انعائذٌ، يٍ جايعت كىنىيب

شباط انجاسٌ فٍ قاعت انًحاضشاث ب فٍ يبًُ وعج هىل فٍ انجايعت. وعخخُاول انًحاضشة  31

انخخانط بٍُ االعالو وانًىعُقً فٍ أيُشكا يا بعذ انحشب انعانًُت انثاَُت وانًحاوالث األيُشكُت 

االعالو انهُبشانٍ. وانبشَطاَُت العخعًال دبهىياعُت انًىعُقً  نخشجُع   

 محاضرة عه التحدٌاث االدارٌت والسٍاسٍت فً لٍبٍا ولبنان 

انً يحاضشة انجايعت األيُشكُت فٍ بُشوث  ج دائشة انعهىو انغُاعُت واالداسة انعايت فٍدع

شباط انجاسٌ فٍ قاعت انًحاضشاث  31باالَكهُضَت حهقُها كاسيٍ جحا عُذ انثاَُت عششة ظهش االثٍُُ 

ً وعج هىل. وعخخُاول انًحاضشة فشم االصالحاث، وانخحذَاث انغُاعُت واالداسَت فٍ ط فٍ يبُ

 كم يٍ نُبُا ونبُاٌ.  وعغخىنً انذكخىسة كىسانٍ هُذاوٌ حُغُق انجهغت. 

 محاضرة للمعماري دو أوسوتس 

دعج دائشة انهُذعت وانخصًُى فٍ كهُت انهُذعت وانعًاسة فٍ انجايعت األيُشكُت فٍ بُشوث إنً 

حاضشة باالَكهُضَت َهقُها انًعًاسٌ انعانًٍ  سَكاسدو دو أوعىحظ  بعُىاٌ "طبُعت انًذَُت"  ورنك ي

 شباط انجاسٌ عُذ انغادعت وانُصف يغاء فٍ قاعت يحاضشاث انذائشة. 31َىو االثٍُُ 

 المؤتمر الوطنً األول لتشجٍع الصحت 

جايعت األيُشكُت فٍ بُشوث إنً دعج دائشة حعضَض صحت انًجخًع فٍ كهُت انعهىو انصحُت فٍ ان

 يؤحًشها انىطٍُ األول نخعضَض انصحت، وانزٌ عُخُاول االصاباث واأليشاض غُش انًعذَت.



عُعقذ انًؤحًش فٍ قاعت انًحاضشاث أ فٍ يبًُ وعج هىل فٍ انجايعت.  وعُغخًش طىال َىيٍُ، 

يُه بٍُ انخاععت  31األسبعاء شباط انجاسٌ بٍُ انخاععت صباحًا وانخايغت يغاًء، و  31انثالثاء 

صباحًا وانثاَُت بعذ انظهش. وعُكىٌ بشعاَت وصَش انصحت عهٍ حغٍ انخهُم ويًثم يُظًت انصحت 

انعانًُت فٍ نبُاٌ انذكخىس حغٍ انبششي.  وعُهقٍ انذكخىس هاسوحىٌ أسيُُُاٌ،  يٍ جايعت 

 باح انثالثاء.كانُفىسَُا، انخطاب انشئُغٍ فٍ االحخفال فٍ انعاششة وانشبع يٍ ص

 

 

 

 

 
  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   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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