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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 

 

 محبضرة عه تأسيس المتبحف 
 

إنٗ يذبضشة ببنهغت انفشَسٛت حهمٛٓب َٓبد  انجبيعت األيٛشكٛت فٙ بٛشٔثدعج جًعٛت أصذلبء يخذف 

حششٍٚ األٔل انجبس٘، عُذ انخبيست يسبًء، فٙ يخذف  03شمٛش، يؤّسخت انفٌُٕ، ٔرنك ٕٚو األسبعبء 

انجبيعت. سخكٌٕ انًذبضشة يشفمت ببنصٕس ٔسخخُبٔل دٔس انًجًٕعبث انفُٛت انكبشٖ فٙ حأسٛس 

 انًخبدف.

 

 وسبء سوريبث الجئبث في لبىبن يبةح عهمو هيك"  بعرض لفيلم وثبئقي"وحى 
 

نهفٛهى انٕثبئمٙ ض دعب يشكض االنخضاو انًذَٙ ٔخذيت انًجخًع فٙ انجبيعت األيٛشكٛت فٙ بٛشٔث إنٗ عش

حششٍٚ األٔل انجبس٘، عُذ انسبدست يسبًء،  03ٔرنك ٕٚو األسبعبء "َذُب يٕ ْٛك" نكبسٔل يُصٕس، 

. ٔٚخُبٔل انفٛهى دٛبة انُسبء دهمت دٕاسٚتفٙ لبعت بطذٛش فٙ يبُٗ ٔسج ْٕل. ٔحهٙ انعشض 

 انسٕسٚبث انالجئبث فٙ نبُبٌ. ٔعببسة "َذُب يٕ ْٛك" ببنعبيٛت انسٕسٚت حعُٙ: َذٍ نسُب ْكزا.

 
 

 ديدًا مه وشرته حول االقتصبد اللبىبوي ببلتعبون مع دائرة البىك الدولي يطلق عددًا ج

 االقتصبد في األميركيت
 

ٚطهك انبُك انذٔنٙ ببنخعبٌٔ يع دائشة االلخصبد فٙ انجبيعت األيٛشكٛت فٙ بٛشٔث عذد انخشٚف 

يٍ َششحّ "انًشالب االلخصبد٘ نهبُبٌ" ٔرنك فٙ دفم ٚمبو عُذ انثبَٛت عششة ظٓشانخًٛس  3300

 ٍ األٔل انجبس٘ فٙ لبعت بطذٛش فٙ يبُٗ ٔسج ْٕل فٙ انجبيعت.حششٚ 00

ْٔزا انعذد، ْٕٔ األدذد يٍ انُششة، ْٕ بعُٕاٌ "عبء انصشاع انسٕس٘" ٔٚشًم آخش انخطٕساث 

ٔانسٛبسبث االلخصبدٚت انهبُبَٛت طٕال األشٓش انسّخت انًبضٛت. ٔحشًم حغطٛخّ االلخصبد انكهٙ 

بء ٔانخطٕس انبششٍٚٛ. كًب أَّ ٚمّذو خالصت حمشٚش ٔضعّ انبُك ٔاألسٕاق انًبنٛت ٔيؤششاث انشخ

انذٔنٙ يؤخشًا ببنخعبٌٔ يع األيى انًخذذة دٕل حمٛٛى االلخصبد ٔحمذٚش انخأثٛش عهٗ نبُبٌ نهصشاع 

 انسٕس٘.



ٔسخخّٕفش خالل انذفم انُسخت االَكهٛضٚت انكبيهت نهخمشٚش ببالضبفت نًٕجض حُفٛز٘ نّ ببنعشبٛت 

 ٔاالَكهٛضٚت.

ٔسٛخكهى فٙ انذفم كم يٍ انبشٔفسٕسة َسشٍٚ سهطٙ، سئٛست دائشة االلخصبد ٔاألسخبرة انًشبسكت 

ذكخٕس أسٚك نٕبٕسٌ، كبٛش فٛٓب؛ ٔانسٛذ فشٚذ بهذبج، يذٚش دائشة انششق األٔسط فٙ انبُك انذٔنٙ؛ ٔان

  الخصبدٚٙ  انبُك انذٔنٙ؛ ٔانذكخٕس ابشاْٛى جًبنٙ، انخبٛش االلخصبد٘ فٙ انبُك انذٔنٙ.

 

 معرض لمجوعبث قيصر وصر مه الوثبئق والكتب 
 

إنٗ افخخبح يعشض نهٕثبئك ٔانكخب انخٙ حشكم يجًٕعبث  انجبيعت األيٛشكٛت فٙ بٛشٔثدعج يكخبت 

-0893ٙ لٛصش َصش، يؤسس ٔصاسة انبٛئت انهبُبَٛت ٔٔصٚش انبٛئت فٙ انفخشة أسشٛف األكبدًٚٙ انبٛئ

0893. 

حششٍٚ األٔل انجبس٘ حذج سعبٚت ٔصٚش انبٛئت  00ُٚفخخخ انًعشض عُذ انسبدست يٍ يسبء انخًٛس 

انذبنٙ َبظى انخٕس٘ ٔسٛسخًش طٛهت شٓش حششٍٚ انثبَٙ انًمبم. ٔحشًم انًجًٕعبث ْزِ يذبضشاث 

 حبّشع بٓب انٕصٚش انسببك َصش إنٗ يكخبت انجبيعت. ٔكخبًب ٔصٕسًا

  

للحعلٍن    اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً  
جضن ىٍئة    خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   العبلً

  هب   جقّدم الدبهعة حبلًٍب     . طبلب ًطبلبة   8000   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  700  نه سثكأ  جعلٍوٍة هن
كوب جٌّفس   . الطب   ًالدكحٌزاه فً   ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس، 

  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   بًبًجدزٌ   طبًٍب   جعلٍوًب

 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Associate Director for Media Relations, ma110@aub.edu.lb, 
01-75 96 85 

 
 

Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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