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 2013-01-28بيروت: 

 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

   
 

 تاريخ هحاوالث إثباث الجدارة الفلسطيٌيت السياسيت عبر اللجاى الدوليت 

 

اندايعح األيٍزكثح فً دعا يعهذ عصاو فارص  نهشؤوٌ انذونٍح وانظٍاطاخ انعايح فً 

 إنى يحاضزج تاالَكهٍشٌح‘ تزَايده حىل األيى انًرحذج فً انعانى انعزتً تٍزوخ، و

 81نهذكرىرج نىري آنٍ، يٍ خايعح كايثزٌذج، عُذ انثاٍَح وانُصف تعذ ظهز انخًٍض 

ٍَظاٌ انداري  فً لاعح انًحاضزاخ "أ" فً يثُى وطد هىل فً اندايعح. وطررًحىر 

انًحاضزج حىل ذارٌخ يحاوالخ إثثاخ اندذارج انفهظطٍٍُح انظٍاطٍح عثز انهداٌ انذونٍح، 

تعذ اَرهاء انحزب  8181ذًز انصهح فً تارٌض فً انعاو يظرًّزج يُذ يؤوهً يحاوالخ 

 انعانًٍح األونى.

 

 الوباراة السٌويت في كرة القدم 

 

ذماو يثاراج كزج انمذو انظُىٌح تٍٍ كهٍح انهُذطح وانعًارج يٍ خهح، وذحانف كهٍاخ 

انشراعح،  واَداب وانعهىو، وعهٍاٌ الدارج األعًال، وانعهىو انصحٍح، وانطة، يٍ خهح 

 ٍَظاٌ فً انًهعة األخضز انكثٍز.  81ثاٍَح، عُذ انظادطح يظاء انخًٍض 

 

 حفلت هوسيقيت لٌادي الصليب األحور اللبٌاًي 

 

دعا َادي انصهٍة األحًز انهثُاًَ فً اندايعح األيٍزكٍح فً تٍزوخ انى حفهح يىطٍمٍح 

. وانحفهح ٍَظاٌ انداري عُذ انظاتعح يظاًء فً لاعح عصاو فارص 81ذماو ٌىو انخًٍض 

ذهذف ندًع انرثزعاخ وذحٍٍها عذج فزق، وطررىفزخالنها يأكىالخ خفٍفح، تاالضافح إنى 

 انحهىٌاخ. كًا طٍماو طحة ٌاَاصٍة يع خىائش نهفائشٌٍ.

 



 

 

 هحاضرة: هل يتحّسي العالن؟ 

 

دعا تزَايح يعهذ عصاو فارص  نهشؤوٌ انذونٍح وانظٍاطاخ انعايح حىل األيى انًرحذج 

انعزتً إنى يحاضزج تاالَكهٍشٌح نداٌ اٌغهُذ، تعُىاٌ "هم ٌرحّظٍ انعانى؟" فً انعانى 

" فً 8ٍَظاٌ انداري فً لاعح انًحاضزاخ "ب  81و<نك عُذ انثانثح تعذ ظهز اندًعح 

 يثُى كىنذج هىل.

وخاٌ اٌغهُذ هى انًذٌز انرُفٍذي ندًعٍح "هٍىياٌ راٌرض واذش" وهً خًعٍح غٍز 

 حكىيٍح ُذعُى تحمىق االَظاٌ.

 

 لقاء بيي فريقي األهيركيت واالهاراث في الفوتبول األهيركي 

ذماو أول يثاراج تٍٍ فزٌك اندايعح األيٍزكٍح فً تٍزوخ وفزٌك انصمىراإلياراذً فً 

ٍَظاٌ عهى انًهعة األخضز انكثٍز  81انثايُح يٍ يظاء اندًعح انفىذثىل األيٍزكً عُذ 

 فً انمظى انظفهً يٍ انحزو اندايعً.

 

 حفلت بياًو وأوبرا 

ٍَظاٌ انداري فً لاعح األطًثهً هىل حفهح  81طرماو عُذ انثايُح يٍ يظاء اندًعح 

ح عشف عهى انثٍاَى )سٌُح عصفىر( يع إَشاد أوتزا )تاذزٌك تىاطى(. وفً انثزَاي

 يمطىعاخ نشىياٌ وتارتز وطرزوص وتهًٍُ وفىر وتزَشرٍٍ وياههز وخٍالنٍاٌ.

 ذثاع انثطالاخ فً كم فزوع يكرثح أَطىاٌ وعُذ يذخم األطًثهً هىل. 

  
 
   
  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   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   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
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