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 2012-11-16بيروت: 

 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 

 سنتين من االنتفاضاث في انوطن انعربيتحهيم ندوة: 

إنى  لغى انؼهٕو االجخًاػٍت ٔاألَخشٔبٕنٕجٍا ٔانذساعاث االػاليٍت فً انجايؼت األيشٌكٍت فً بٍشٔثدػا 

حششٌٍ   91ً عٍمًٍٓا ػُذ انغادعت يغاُء ٌٕو االثٍٍُ خانانغٕعٍٕنٕجٍا" َذٔحّ انشٓشٌت "يمٓى 

حذج يطؼى سٌجٕعخٕ.  -انطابك االسضً -عُخش انذًشا فً ة يشبٕطت"  انجاسي فً يمٓى " انثاًَ

عٍكٌٕ انُماػ بانهغت و". عُخٍٍ يٍ االَخفاضاث حذهٍم يٕضٕع انهماء ْزا انشٓش: "انٕطٍ انؼشبً: 

   فكش االلخصادي ٔٔصٌش انًانٍت األعبك.انؼشبٍت يغ انذكخٕس جٕسج لشو، انً

 

 أغاني ورقصاث تقهيديت تشيكيت وسهوفاكيت

دػا انغفٍشاٌ انخشٍكً ٔانغهٕفاكً فً ٌشٔث ٔسئٍظ انجايؼت األيٍشكٍت فً بٍشٔث إنى دفهت يٕعٍمٍت 

انثايُت حششٌٍ انثاًَ ػُذ  02يٍ األغاًَ ٔانشلصاث انخمهٍذٌت انخشٍكٍت ٔانغهٕفاكٍت ٔرنك ٌٕو انثالثاء 

يغاًء فً لاػت أعًبهً ْٕل. ٔعخؤدي انذفهت يجًٕػت داَاج انًٕعٍمٍت ٔفشلت كاسٔفًُ أٔعخشًْٔ 

 نهشلص انشؼبً.

 

 0202محاضرة: انسعوديت تستورد اننفط في انعاو 

بذػٕة يٍ دائشة االلخصاد، ٌهمً انذكخٕس يًذٔح عاليت، انًغخشاس فً انبُك انذٔنً، يذاضشة بؼُٕاٌ: 

". ٔعٍهمً انذكخٕس عاليت 0202االحجاِ انذانً، لذ حصبخ انغؼٕدٌت يغخٕسدة نهُفط فً انؼاو "ارا اعخًش 

حششٌٍ انثاًَ انجاسي فً لاػت انًذاضشاث "عً"  02يذاضشحّ ػُذ انٕادذة بؼذ انظٓش ٌٕو األسبؼاء 

 فً يبُى ٔعج ْٕل.

 



 محاضرة: إصاباث انحرب في انعراق

ٔانشؤٌٔ انذٔنٍت فً انجايؼت األيٍشكٍت فً بٍشٔث انى يذاضشة  دػا يؼٓذ ػصاو فاسط نهؼاللاث انؼايت

ػًش انذٌٕاشً ػٍ جغشافٍت اصاباث انذشب فً انؼشاق، ٔرنك  ٌٕو األسبؼاء بانهغت االَكهٍضٌت نهذكخٕس 

 حششٌٍ انثاًَ انجاسي، ػُذ انثاٍَت ػششة ظٓشًا، فً لاػت يذاضشاث يبُى فاَذاٌك. 82

 

 محاضرة: اكتشاف انمعبد انفينيقي األول في صور

دػج جًؼٍت أصذلاء يخذف انجايؼت األيٍشكٍت فً بٍشٔث انى يذاضشة باالَكهٍضٌت نًذٌشة انًخذف 

انذكخٕسة نٍهى بذس، بؼُٕاٌ "اكخشاف انًؼبذ انفٍٍُمً األٔل فً صٕس"، ٔرنك ػُذ انخايغت ٔانُصف يٍ 

                        .فً يخذف انجايؼتانجاسي حششٌٍ انثاًَ  82ٌٕو األسبؼاء يغاء 

 
  
  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   2611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً  
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8000   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  600  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   002    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 
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