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دػذ دائشح انهُذعخ انًؼًبسَخ وانغشافُك فٍ انجبيؼخ األيُشكُخ فٍ ثُشود إنً ػشع  نهفُهى 

 82ورنك ػُذ انغبدعخ وانُظف يٍ يغبء  اإلثٍُُ  انىثبئقٍ "انًشأح انؼشثُخ وانهُذعخ انًؼًبسَخ"

 َُغبٌ انجبسٌ فٍ قبػخ يحبػشاد انذائشح.

يؼًبسَخ ػشثُخ  ويُجضارهٍ. كًب َشًم يقبثالد يغ  71يذح انفُهى عبػخ واحذح وَشًم قظض 

ة أعزبراد وخشَجبد يٍ انذائشح. وقذ ُأَزج انفُهى فٍ عُبق انذوسح انغبدعخ يٍ يغبثقخ االيزُبص نهطال

فٍ انزظًُى انًؼًبسٌ  وانزٍ رُّظًهب داس انذساعبد  انؼًشاَُخ وششكبهى ويشكض دساعبد انجُئخ 

 انًجُُخ.

 

 

  هعرض لكتب األطفال 

دػذ يكزجبد انجبيؼخ األيُشكُخ فٍ ثُشود إنً يؼشع  نكزت األطفبل َقبو فٍ طبنخ ػشع يكزجخ 

أيم ثى صٍَ انذٍَ  فٍ دائشح انزشثُخ.  َبفث انززكبسَخ. وَؼى انًؼشع كزجًب أَزجهب طالة انكزىسح

 وعزشًم يىاػُغ انكزت انًُشىسح انقظض انًظّىسح وانخشافُخ وانشؼش وانقظض انخُبنُخ.

 َُغبٌ انجبسٌ. 83َُقبو انًؼشع ثٍُ انثبَُخ ػششح وانُظف و انثبَُخ إال انشثغ َىو انثالثبء 

 

 نذوة سيكىلىجية حىل ِصَيغ االستعارة في العلىم 

ح ػهى انُفظ فٍ انجبيؼخ األيُشكُخ فٍ ثُشود إنً يحبػشح ثبالَكهُضَخ َهقُهب انجشوفغىس دػذ دائش

ربيش أيٍُ، يٍ دائشح انزشثُخ فٍ انجبيؼخ، حىل اعزؼًبل ِطَُغ االعزؼبسح انهغىَّخ نزفغُش انًجبديء 

 83بء انًجّشدح خبطخ فٍ انُظىص وانًغبئم انؼهًُخ، ورنك ػُذ انثبَُخ ػششح وانُظف ظهش انثالث

 َُغبٌ انجبسٌ فٍ انقبػخ عٍ فٍ يجًُ وعذ هىل.

 



 هحاضرة عن السياسة الخارجية األهيركية 
 

دػب يؼهذ يشكض انذساعبد انؼشثُخ وانششق أوعطُخ ودائشح انؼهىو انغُبعُخ واالداسح انؼبيخ  فٍ 

َكهُضَخ انجبيؼخ األيُشكُخ فٍ ثُشود ثبنزؼبوٌ يغ يؤعغخ انذساعبد انفهغطُُُخ إنً يحبػشح ثبال

ثؼُىاٌ "انغُبعخ انخبسجُخ األيُشكُخ يٍ انششق األوعط إنً آعُب" َهقُهب ػًش رغجُُبس ػُذ انثبَُخ 

َُغبٌ انجبسٌ فٍ قبػخ يحبػشاد يؼهذ ػظبو فبسط نهغُبعبد  93ػششح ظهش َىو األسثؼبء 

 انؼبيخ وانشؤوٌ انذونُخ فٍ انجبيؼخ.

أليٍ انىطٍُ فٍ يؼهذ انحشة األيُشكٍ انىطٍُ َُزكش أٌ ػًش رغجُُبس هى أعزبر اعزشارُجُبد ا

 األيُشكُخ. –األوسوثُخ وانزشكُخ  –ورزشكض أثحبثه ػهً انؼالقبد انزشكُخ 

 

 أحاديث هىسيقى الجاز 
 

دػذ انجبيؼخ األيُشكُخ فٍ ثُشود ودائشح انفُىٌ انجًُهخ وربسَخهب، فٍ انجبيؼخ، إنً حفهخ يىعُقُخ 

َؼُىاٌ "جبص يٍ ثُشود" ػًٍ عهغهخ "أحبدَث يىعُقً انجبص" انزٍ َؤّدَهب ثؼغ أهى انؼبصفٍُ فٍ 

 ثُشود يزخبطجٍُ يىعُقًُب فًُب ثُُهى.

َُغبٌ انجبسٌ فٍ انقبػخ انخبسجُخ فٍ  93ألسثؼبء عزقبو انحفهخ ػُذ انغبثؼخ وانُظف يٍ يغبء ا

يشكضهىعزهش نهُشبطبد انطالثُخ، فٍ انجبيؼخ. وعُؤدَهب سائذ انخبصٌ وانثالثٍ )غُزبس( وخبنذ 

 ػًشاٌ )ثبط( وثبونى أوسالَذٌ )دسايض(.

 انحؼىس يجبٍَ ونكٍ يغ رزكشح نهذخىل. وانززاكش يزىفشح فٍ يكزت انضواس فٍ انجبيؼخ يٍ انزبعؼخ

طجبحًب حزً انشاثؼخ يغبًء يٍ اإلثٍُُ انً انجًؼخ، وػُذ يذخم انقبػخ، نُهخ انحفهخ. وانززاكش يزىفشح 

  www.ihjoz.com كزنك ػهً يىقغ إحجض االنكزشو4ٍَ 

فٍ انجبيؼخ. وفكشح يجبدسح انفُىٌ واالَغبَُبد فٍ دائشح انهغخ االَكهُضَخ وانحفهخ رقبو ثذػى يٍ 

 أحبدَث يىعُقً انجبص هٍ يٍ اثزذاع ثبونى أوسالَذٌ.

 
  
  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً 
  عة بحثٍة جدزٌسٍة،خبه   ً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   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Director of News and Information, ma110@aub.edu.lb, 01-75 
96 85 

 
 

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