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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 

 المعرض السنوي التاسع عشر للعلوم والرياضيات والتكنولوجيا 

 

فً اىداٍعح األٍٍشمٍح فً تٍشوخ إىى افرراذ ٍعشضه ىيعيىً واىشٌاضٍاخ  اىرشتىياىَشمض  دعا

واىرنْىىىخٍا ورىل فً ازرفاه ٌقاً عْذ اىثاٍّح تعذ اىظهش ٌىً  اىغْىي اىراعع عشش ىيعيىً واىشٌاضٍاخ

ٍّغاُ  7و 6ٍّغاُ اىداسي فً قاعح األعَثيً هىه. وعٍُقاً اىَعشض ٌىًٍ اىغثد واألزذ  6اىغثد 

ٍذسعح فً مو  63اىداسي فً قاعح وعد هىه وعٍسىي ٍشاسٌع عيٍَح أعّذها طالب ٍِ أمثش ٍِ 

ى زّث اىطالب عيى اىعَو اىداد واىذؤوب ىرْفٍز اخرشاعاذهٌ، ٍع أسخاء ىثْاُ. وٌهذف اىَعشض إى

 اىرسّيً تشوذ اىفشٌق واىرعاوُ اىَثَش.

 5334واقرصش زٍْها عيى اىعيىً فقط وفً اىعاً  4997وقذ أقٌٍ اىَعشض ىيَشج األوىى  فً اىعاً 

 ُأضٍفد إىٍه ٍادذا اىشٌاضٍاخ واىرنْىىىخٍا.

 

 معرض صور فوتوغرافية 
 

 8عح األٍٍشمٍح فً تٍشوخ إىى افرراذ ٍعشض صىس عْها، ورىل عْذ اىثاٍْح ٍغاء اإلثٍِْ دعد اىداٍ

 47ٍّغاُ اىداسي فً قاعح اىعَىً فً ٍثْى وعد هىه. وٌغرَش اىَعشض زرى ٍغاء األزذ 

 اىداسي. واىَعشض ٌقاً تَْسح ٍِ ٍؤعغح ٍٍيىُ.

وهى ّراج وسشرٍِ  .اىداٍعً ٌهذف اىَعشض إىى ذفعٍو ثقافح اىرصىٌش اىفىذىغشافً فً اىسشً

ذذسٌثٍرٍِ ىطالب اىداٍعح وٍىظفٍها وأعاذزذها. وقذ أعطى اىىسشرٍِ اىَصىساُ اتشاهٌٍ دٌشاًّ 

 ٍهشخاُ اىصىسج". -وصاىر اىشفاعً ٍِ خَعٍح "رامشج 

 

 

 زياد الرحباني في معرض مركس االلتسام المدني وخدمة المجتمع في األميركية 

وخذٍح اىَدرَع فً اىداٍعح إىى ٍعشضه "إىرضً ترغٍٍش أفضو" اىزي ٌقاً  االىرضاً اىَذًّدعا ٍشمض 

ٍّغاُ اىداسي أٍاً وعد هىه وعيى  43تٍِ اىعاششج صثازًا واىشاتعح تعذ اىظهش ٌىً األستعاء 

اىَيعة اىثٍضىي. وخاله اىَعشض، عٍقٌٍ صٌاد اىشزثاًّ زىاسًا ٍصّىسًا ٍع اىطالب تٍِ اىثاٍّح 

  ظهشًا واىثاٍّح تعذ اىظهش فً قاعح عهٍو تطسٍش فً ٍثْى وعد هىه.عششج 



 حفلة موسيقية 

دعد اىداٍعح إىى زفيح عضف عيى اىثٍاّى ٍع ثالثح عاصفٍِ هٌ تاعو طاله اىثاتا، وأسٍٍْه 

ٍّغاُ اىداسي عْذ اىغاتعح ٍغاًء فً قاعح  44شىماعٍضٌاُ، وٍاسك إسّغد، ورىل ٌىً اىخٍَظ 

 د هىه. وفً اىثشّاٍح تاش وتٍرهىفِ وشىتاُ وشىٍاُ وغشاّادوط.تطسٍش فً ٍثْى وع

 
  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً  
  جدزٌسٍة،خبهعة بحثٍة    ً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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