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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 

 ندواث حول تغليف الطعام 

دػد دائشج انرغزٌح وػهىو انطؼاو فً كهٍح انؼهىو انضساػٍح وانغزائٍح فً انعايؼح األيٍشكٍح فً تٍشوخ 

انرًٍُح ٍح نهرًٍُح انذونٍح ويُظًح "إنى عهغهح َذواخ حىل "ذغهٍف انطؼاو"، تشػاٌح انىكانح األيٍشك

انرؼاوٍَح انذونٍح/انًرطىػىٌ نهًغاػذج انرؼاوٍَح يا وساء انثحاس". وذؼانط انُذواخ يىاضٍغ ذشًم 

ًُُرط واالعرذايح واػادج انرذوٌش. وعركىٌ انًذاخالخ  دوس انرغهٍف فً انحفاظ ػهى َىػٍح ان

 تاالَكهٍضٌح.

اضشاخ "أ" فً يثُى وعد هىل ػُذ انصانصح وانُصف يٍ تؼذ ظهش ُرؼقذ انُذوج األونى فً قاػح انًحع

آراس انعاسي. وعرؼقذ انعهغح انصاٍَح فً انًكاٌ راذه ػُذ انصانصح وانُصف أٌضًا، تؼذ ظهش  11االشٍٍُ 

آراس فً انًشكض انضساػً  20آراس. وُذؼقذ انعهغح انصانصح ػُذ انؼاششج يٍ صثاغ األستؼاء  11انصالشاء 

ؼهٍى انراتغ نهكهٍح، فً حىػ عٍُذ فً عهم انثقاع. وذؼقذ انعهغح انشاتؼح واألخٍشج ػُذ نهثحس وانر

فً انكهٍح، فً انحشو انعايؼً فً  102آراس فً انغشفح  21انشاتؼح وانُصف يٍ تؼذ ظهش انخًٍظ 

 تٍشوخ. وعٍركهى فً انعهغاخ انذكاذشج سافاٌم أوساط، وتشوط هاسخ، ويحًذ أتٍض.
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دػا يشكض انذساعاخ انؼشتٍح وانششق أوعطٍح ويؼهذ ػصاو فاسط نهغٍاعاخ انؼايح وانشؤوٌ 

ًّال انؼشب فً انعايؼح األيٍشكٍح فً تٍشوخ، إنى يحاضشج تاالَكهٍضٌح تؼُىاٌ "انذونٍح،  انؼ

ظىٌم تٍٍٍُ ػُذ انخايغح يٍ يغاء االشٍٍُ ٌهقٍها انثشوفغىس  "2011واالَرفاضح انشؼثٍح فً انؼاو 

 فً يثُى كىنذض هىل. 1آراس انعاسي، فً قاػح انًحاضشاخ ب 11

وانثشوفغىس ظىٌم تٍٍٍُ هى أعرار انراسٌخ وذاسٌخ انششق األوعط فً ظايؼح عراَفىسد فً انىالٌاخ 

 انًرحذج.

 



 

 محاضرة: الرأسماليت للشعة 

فً انعايؼح األيٍشكٍح فً تٍشوخ، تانرؼاوٌ يغ يؼهذ ال دػد كهٍح عهًٍاٌ انؼهٍاٌ الداسج األػً

حىكًح، إنى يحاضشج تاالَكهٍضٌح ٌهقٍها انثشوفغىس نىٌعً صَغانظ يٍ ظايؼح شٍكاغى، ورنك ػُذ 

فً قاػح يحاضشاخ انًؼًاسي فً يثُى انكهٍح. وعركىٌ  2013آراس  11انغادعح يٍ يغاء االشٍٍُ 

"انشأعًانٍح نهشؼة" وذُذسض فً عهغهح يحاضشاخ كشعً سايً فؤاد يخضويً انًحاضشج تؼُىاٌ: 

 فً انكهٍح. 2011فً حىكًح انششكاخ. وقذ أَشأخ انكشعً فً أواخش انؼاو 
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قٍها انثشوفغىسج دػا يشكض انذساعاخ واألتحاز األيٍشكٍح فً انعايؼح إنى يحاضشج تاالَكهٍضٌح ذه

فً غشفح انًحاضشاخ  33آراس فً انًثُى  11انصالشاء فشاَظ وَذداَظ ذىاٌٍ ػُذ انغادعح يٍ يغاء 

ًّغ انؼغكشي األيٍشكً "أ". وعركىٌ انًحاضشج تؼُىاٌ: "ديى ظُغٍح  وظُىد:  انحٍاج فً انًع

 انعُغً".

ح فً ظايؼح كانٍفىسٍَا عاَرا تشتاسا. وانثشوفغىسج ذىاٌٍ هً أعرارج ػهى االظرًاع ويُرعح أفالو وشائقٍ

وهً عرركهى ػٍ االعرغالل انعُغً انزي ذخضغ نه انعُذٌاخ األيٍشكٍاخ ػهى ٌذ سفاق انغالغ 

 وقادذهى فً انخذج انؼغكشٌح.

 
  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً  
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   ٍن العبلًللحعل 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8000   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  600  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   بلٌزٌٌس،ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البك   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
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