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 2013-11-08بيروث: 
   

 أنشطت مقبلت في الجامعت األميركيت في بيروث

 

 "إطالق كتاب: "البحث عن فلسطين 

دػب يشكض األيٍش انٕنٍذ ثٍ طالل نهذساعبد ٔاألثحبس األيٍشكٍخ ثبنزؼبٌٔ يغ دائشح انهغخ 
انجحش ػٍ فهغطٍٍ" ٔرنك االَكهٍضٌخ، فً انغبيؼخ األيشٌكٍخ فً ثٍشٔد، إنى حفم اطالق كزبة "

رششٌٍ انضبًَ انغبسي فً قبػخ يحبضشاد عٍٓم ثطحٍش فً   21ػُذ انغبدعخ يٍ يغبء انضالصبء 
يجُى ٔعذ ْٕل فً انغبيؼخ. ٔانكزبة يٍ رأنٍف انًًضهخ ٔانكبرجخ َغالء عؼٍذ، اثُخ انًفّكش 

 انفهغطًٍُ انشاحم ادٔاسد عؼٍذ.

  

 

 "محاضرة: "حرب اإلرهاب األميركيت 

ب يشكض األيٍش انٕنٍذ ثٍ طالل نهذساعبد ٔاألثحبس األيٍشكٍخ فً انغبيؼخ األيشٌكٍخ فً دػ
رششٌٍ  21ثؼُٕاٌ "حشة اإلسْبة األيٍشكٍخ" ٔرنك ٌٕو األسثؼبء ثبالَكهٍضٌخ ثٍشٔد إنى يحبضشح 

خهف يشصذ نً انقذٌى  13انضبًَ انغبسي ػُذ انغبدعخ يغبًء فً قبػخ انًحبضشاد "أ" فً انًجُى 
انغبيؼخ. ٔعٍششػ انًحبضش ثشاربة شبرشعً كٍف ٌغًُ يزؼبقذٌٔ أيٕااًل طبئهخ يٍ ثٍغ يؼذاد  فً

يخزهفخ نهحكٕيخ األيٍشكٍخ نزغزؼًهٓب فً حشثٓب ػهى اإلسْبة. ٔثشاربة ْٕ ػضٕ فً يغهظ يذساء 
 يُظًخ انؼفٕ انذٔنٍخ فً انٕالٌبد انًزحذح.

 

 "محاضرة: "ذكرياث سريت 

ثٍ طالل نهذساعبد ٔاألثحبس األيٍشكٍخ ثبنزؼبٌٔ يغ يؼٓذ ػصبو  دػب يشكض األيٍش انٕنٍذ
فبسط نهغٍبعبد انؼبيخ ٔانشؤٌٔ انذٔنٍخ، فً انغبيؼخ األيشٌكٍخ فً ثٍشٔد، إنى يحبضشح 

ثؼُٕاٌ "ركشٌبد عشٌخ: يحبٔنخ يحبكًخ يشجٍٍْٕ ثبإلسْبة ػَزثزٓى انغً آي آٌّ" رهقٍٓب ثبالَكهٍضٌخ 
رششٌٍ انضبًَ انغبسي ػُذ انٕاحذح ظٓشًا فً قبػخ  21نك ٌٕو انغًؼخ انجشٔفغٕسح نٍضا حّغبس، ٔر

فً يجُى كٕنذط ْٕل. ٔانجشٔفغٕسح حغبسًْ أعزبرح نؼهى االعزًبع فً عبيؼخ  2انًحبضشاد ة
 عبَزب ثشثبسا. –كبنٍفٕسٍَب 

 



 محاضرة عن فيروز 

إنى يحبضشح ثبنؼشثٍخ ػٍ فٍشٔص ٌهقٍٓب  دػذ عبيؼخ انكجبس فً انغبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد
رششٌٍ انضبًَ  21انجبحش انًٕعٍقً انٍبط عّحبة، ٔرنك  ػُذ انشاثؼخ ٔانُصف ثؼذ ظٓش انغًؼخ 

 فً يجُى كٕنذط ْٕل. 2انغبسي فً قبػخ انًحبضشاد ة

 

 حفلت موسيقيت 

ٍقٍخ رقبو فً دػذ انغفبسح انجهغٍكٍخ ثبنزؼبٌٔ يغ انغبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد انى حفهخ يٕع
رششٌٍ انضبًَ انغبسي. ٔانذػٕح  21قبػخ أعًجهً ْٕل ػُذ انغبثؼخ ٔانُصف يٍ يغبء انغًؼخ 

 ػبيخ.

ٌزكش أٌ ْزِ انحفهخ رقبو ثًُبعجخ ٌٕو يهك انجهغٍك. ٔعزكٌٕ يٍ أداء ٍَكٕال دٌهٍزبي )رشهٕ( 
ُٔضؼذ ثٍٍ انؼبيٍٍ  –ٔعبٌ  ،  2422ٔ  2420يٍشبل داٌض )ثٍبَٕ(. ٔفً انجشَبيظ يقطٕػبد 

 نشرشبسد عزشٔط ٔغجشٌبل فٕسٌّ ٔ عٍضاس فشاَك.

 

 

  انهٍجشانً   األيٍشكً   ٔرؼزًذ انُظبو انزؼهًًٍ   2422انؼبو    ثٍشٔد فً   رأعغذ انغبيؼخ األيٍشكٍخ فً  
  ٌغٍخ،عبيؼخ ثحضٍخ رذس   ٔانغبيؼخ ًْ  . كًُٕرط نفهغفزٓب انزؼهًٍٍخ ٔيؼبٌٍشْب ٔيًبسعبرٓب   نهزؼهٍى انؼبنً 
رقّذو      . طبنت ٔطبنجخ   8000   حٕانًيٍ    طالثًٍب   أػضبء ٔعغًًب  700  ٍي شضكأ  رضى ٍْئخ رؼهًٍٍخ يٍ 

ٔانذكزٕساِ    ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبعٍغزش،   ٌُبْض يبئخ ثشَبيظ نهحصٕل ػهى انجكبنٕسٌٕط،   يب   انغبيؼخ حبنًٍب
  . عشٌشًا   010    فٍّ   ٌضى يغزشفًى   انزي   يشكضْب انطجً   فً   ٔرذسٌجًب   طجًٍب   كًب رّٕفش رؼهًًٍب  . انطت   فً
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Maha Al-Azar, Associate Director for Media Relations, ma110@aub.edu.lb, 
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Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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