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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 

 محاضرة عن االنتفاضاث العربيت 

دػا يؼٓذ ػصاو فاسط نهغٍاعاخ انؼايح ٔانشؤٌٔ انذٔنٍح فً انجايؼح األيٍشكٍح فً تٍشٔخ إنى 

ً ٔانغٍاعح فً االَرفاصاخ يذاظشج تاالَكهٍضٌح نهذكرٕسج آعٍا انًًٍٓ تؼُٕاٌ "انذشياٌ انُغث

 انؼشتٍح: انرظّهًاخ انغٍاعٍح ػثش انثذشٌٍ ٔيصش ٔذَٕظ".

أٌهٕل انجاسي فً لاػح  32ٔعرهمً انذكرٕسج انًًٍٓ يذاظشذٓا ػُذ انشاتؼح تؼذ ظٓش انصالشاء 

 يذاظشاخ يؼٓذ فاسط فً انجايؼح. ًْٔ تادصح فً انًؼٓذ، ٔذذًم انذكرٕساِ يٍ جايؼح ذٕسَٔرٕ.

 

  :فكرة اإلسالم اليوممؤتمر 

تًُاعثح افرراح تشَايجٓا انجذٌذ فً انذساعاخ االعاليٍح،  ذمٍى انجايؼح األيٍشكٍح فً تٍشٔخ يؤذًشًا 

 دٔنًٍا تؼُٕاٌ: "فكشج االعالو انٍٕو: َذٕ ػهى أَغاب غٍش اعرششالً". 

ادعح يٍ يغاء أٌهٕل انجاسي ٌُٔرًٓ ػُذ انغ 32ٌُفررخ انًؤذًش ػُذ انصايُح ٔانُصف صثاح انخًٍظ 

 انٍٕو انرانً.

ٔانًؤذًش ذكشٌٌى نهثادس طالل أعذ انًؼشٔف ػانًًٍا تكراتاذّ فً أَرشٔتٕنٕجٍا انذٌٍ ٔانؼهًاٍَح. ٌُٔؼمذ 

تشػاٌح يثادسج اَداب ٔاالَغاٍَاخ، ٔيكرة ٔكٍم انشؤٌٔ األكادًٌٍح، ٔيشكض انذساعاخ انؼشتٍح 

يؼح، ٔتانرؼأٌ يغ انًؼٓذ األنًاًَ نألتذاز انششلٍح ٔانششق أٔعطٍح، ٔكهٍح اَداب ٔانؼهٕو، فً انجا

  فً تٍشٔخ.

 



 مسرحيت: بيروث طريق الجديدة 

عٍمّذو انُادي انؼهًاًَ فً انجايؼح األيٍشكٍح فً تٍشٔخ ػشظًا نًغشدٍح "تٍشٔخ طشٌك انجذٌذج"، 

فاسط،  أٌهٕل انجاسي فً لاػح ػصاو  32كراتح ٌذٍى جاتش، ٔرنك ػُذ انغاتؼح يٍ يغاء انخًٍظ 

 لشب انًشكض انطثً فً انجايؼح.

 أنف نٍشج. 32أنف نٍشج، ٔانصًٍ نهؼًٕو  52شًٍ انرزكشج نطالب انجايؼح األيٍشكٍح فً تٍشٔخ 

ذثاع انرزاكش فً يثُى ٔعد ْٕل ٔػُذ يذخم لاػح ػصاو فاسط. كًا ًٌكٍ دجضْا ػثش االذصال 

 تانغٍذ ػهً فذص، ػهى سلى انٓاذف انخهٍٕي:

70/820346 

 

نًغشدٍح ذرُأل يذهح طشٌك انجذٌذج ٔتؼط أدٍاءْا يصم انفاكٓاًَ ٔدًذ ٔصثشا ٔانغثٍم ٔ ٔا

جايؼح تٍشٔخ انؼشتٍح، ٔذشٔي دكاٌاخ يُغٍح نُغائٓا ٔػائالذٓا َٕٔادٌٓا انشٌاظٍح  ٔفُآٍَا 

 .3252ٔذمانٍذْا.  ًْٔ ال ذضال ذؼشض ػهى يغشح يرشٔ انًذٌُح يُز انؼاو 

 

 معرض أونالين: دار الفتى العربي واللباد 

ٌغرًش أَٔالٌٍ انًؼشض انزي ذمًٍّ يكرثاخ انجايؼح األيٍشكٍح فً تٍشٔخ ػٍ داس انفرى انؼشتً 

نهُشش ٔانشّعاو يذًٍ انذٌٍ انهثاد. ٔانًؼشض ْٕ األٔل فً عهغهغهح ذُظًٓا يكرثاخ انجايؼح ػٍ 

 كُٕص يجًٕػاذٓا.

ٔذًٍّضخ تأَٓا أسعد ًَطًا جذٌذًا فً فٍ  5791لذ ذأعغد فً انؼاو  ٔكاَد داس انفرى انؼشتً نهُشش

 ٔأدب األطفال انؼشتٍٍٍ، ٔكاٌ انهثاد يٍ أشٓش سعايٍٓا.

 ًٌكٍ صٌاسج انًؼشض ػهى انشاتط انرانً:

http://www.aub.edu.lb/ulibraries/asc/online-exhibits/  

  

 
  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،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   لريا   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً

http://www.aub.edu.lb/ulibraries/asc/online-exhibits/
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