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 وليد جنبالط سيفتتح في الجامعة األميركية في بيروت معرضًا عن كمال جنبالط
 

، عُذ ("9111 – 9191 ) دعج انجبيعت األييشكيت في بيشٔث إنى افخخبح يعشض "كًبل جُبالط

ى ٔسج ْٕل في انجبيعت. آراس انًمبم في لبعت يهذس في يبُ 4انسبدست ٔانُصف يٍ يسبء انثالثبء 

نى يكخبت يبفث إآراس. ٔبعذ رنك سيُخمم  6ٔسيسخًش انًعشض في لبعت يهذس دخى يسبء انخًيس 

 .آراس 03انخزكبسيت ٔيبمى فيٓب دخى يسبء 

ٔسيخكهى في دفم االفخخبح في ٔسج ْٕل سئيس انجبيعت انذكخٕس بيخش دٔسيبٌ ٔيذيش يكخببث انجبيعت 

اضبفت إنى انُبئ  ٔنيذ جُبالط انز  حبش  بكًيت يٍ انكخ  ٔانٕثبئك يٍ انذكخٕسنمًبٌ يذّّٕ، ببال

 خ  عُّ.يجًٕعبث ٔانذِ انضعيى انشادم ٔيًب ُك

ٔيٍ يذخٕيبث انًعشض كخ  انكخشَٔيت سخصبخ جضءًا يٍ يٕجٕداث انًكخبت، ْٔي حعكس آساء  

عيت. ٔحشًم دساسبث كًبل جُبالط في انفهسفت ٔانسيبست ٔانشٔدبَيبث ٔانخصٕف ٔانعهٕو االجخًب

خّ ببالاضبفت انى يخغٕعبث بيذِ يُٓب لصبئذ سٔيبَسيت ٔأشعبس نضٔجخّ ئحذبنيم دٕل ايذيٕنٕج

ٔأٔساق يشبسكبحّ في يؤحًشاث نهبيئت ٔانخًُيت ٔغيشْب ٔخغ  نّ في يُبسببث حبسيخيت، يثم خغببّ 

لًٍ ٔحذفظ في أسشيف عُذ حسهًّ جبئضة نيُيٍ انذٔنيت نخشسيخ انسالو. ٔكم ْزِ انًخغٕعبث سخش

 .انجبيعت

ٔسيضّى انًعشض أيضب أغشااضًب شخصيت نهضعيى انشادم يٍ يثم فشاشّ ٔعببءحّ ٔيشهذّ ٔسبغت 

ُمّ ٔنببسّ  ٔكبييشا ٔجٓبص ساديٕ، ببالاضبفت إنى جٕائض ٔحزكبساث. كًب سيضى انًعشض صٕسًا  ع

شخصيت نهضعيى انشادم انخمغج نّ في صغشِ ككشبف ٔكخشيج في يذسست يبس يٕسف في 

عيُغٕسة، في ثالثيُيبث انمشٌ انًباضي، ٔفي جبيعت انسٕسبٌٕ ٔفي لصش انًخخبسة، ببالاضبفت إنى 

س انشخصيبث انعبنًيت ٔانمبدة. ٔسُيعشض بشكم يخٕاصم خالل انًعشض ششيظ صٕس نّ يع كبب

 فيذيٕ عٍ سيشة كًبل جُبالط. ٔسيضداٌ أدذ جذساٌ انًعشض بأْى يذغبث ديبة انضعيى  انشادم.

 
   
  



  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،   لى البكبلٌزٌٌس،ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل ع   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
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Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 

 

mailto:ma110@aub.edu.lb
http://www.aub.edu.lb/
http://www.facebook.com/aub.edu.lb
http://twitter.com/AUB_Lebanon

