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 أوشطت مقبلت في الجبمعت األميركيت في بيروث

 

 

 

  وذوة في الجبمعت األميركيت في بيروث عه االطالح االجتمبعي واالقتظبدي

 في لبىبن

دػذ دائشح انؼهٕو انغٍبعٍخ ٔاالداسح انؼبيخ فً اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد إنى َذٔح 

االخزًبػً ٔااللزظبدي فً نجُبٌ: آفبق انزًٍُخ انًغزذايخ"، ٔرنك  ثؼُٕاٌ: "اإلطالذ

كبٌَٕ األٔل ثٍٍ انثبٍَخ ػششح ظٓشًا ٔانثبٍَخ ثؼذ انظٓش، فً لبػخ  21ٌٕو األسثؼبء 

 انًسبضشاد "أ" فً يجُى ٔعذ ْٕل.

ٔعٍزسبٔس فً انُذٔح كم يٍ انغٍذ عًٍش انضبْش، يغزشبس سئٍظ انسكٕيخ انهجُبٍَخ 

انغبثك نهجُك انذٔنً، ٔانذكزٕس ٌٕعف انخهٍم، انًذٌش انزُفٍزي فً دائشح ٔانًغزشبس 

 انؼًهٍبد انًبنٍخ فً انًظشف انًشكضي انهجُبًَ.

ٔعززُبٔل انُذٔح خطط االطالذ االلزظبدي ٔاالخزًبػً انسبنٍخ نهسكٕيخ انهجُبٍَخ. 

 ّفزد.ٔعزُبلش يب ارا كبَذ ْزِ االطالزبد عزفً ثبنُزبئح انًشخٕح يُٓب، إرا َ

 ٔعزشًم يٕاضٍغ انُذٔح:

الزظبدي ٔانًبنً )عٍبعبد انًٍضاٍَخ، اداسح انذٌٍ انؼهى، ٔاداسح -االطالذ انًبكشٔ – 2

 األطٕل انؼبيخ(.

 إػبدح رأٍْم انجٍُخ انزسزٍخ. – 1



 انسًبٌخ االخزًبػٍخ )انؼُبٌخ انظسٍخ انؼبيخ ٔانزؼٌٕضبد(. – 3

 فزشح أعئهخ ٔأخٕثخ يغ اندًٕٓس. ٔعزجذأ انُذٔح ثًسبضشرٍٍ افشادٌزٍٍ رهًٍٓب

 

 لمئبث األطفبل القظض سرد مهرجبن 

رمٍى دائشح انهغخ االَكهٍضٌخ فً اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد يٓشخبًَب ٌمٕو خالنّ ػذد 
 فً أسخبء انسشو اندبيؼً ٔفً لبػبرّ.  طفاًل 088ٕانً سنيٍ انشٔاح ثغشد لظض 

كبٌَٕ األٔل فً لبػخ األعًجهً ْٕل  21بء ٌُفززر انًٓشخبٌ ػُذ انزبعؼخ طجبذ األسثؼ
ٌٔغزًش ززى انثبٍَخ ػششح ٔانُظف ظٓشًا. ٌٔغزأَف فً انغبدعخ يغبًء ػُذ يجُى 

 انٕعذ ْٕل.

 

 حىار: تطىير القطبع الخبص بعذ الثىراث العربيت 

للسياسات العامة ٔيؼٓذ ػظبو فبسط  ،دػب يشكض انذساعبد انؼشثٍخ ٔانششق أٔعطٍخ

إنى َذٔح زٕاس ثؼُٕاٌ: "انؼذانخ االخزًبػٍخ،  ،ٔدائشح االلزظبد ،والشؤون الدولية
"، ٔرنك فً دٔل يُظٕيخ يٍُبٔانٕظبئف، ٔانزُبفغٍخ: رًٍُخ انمطبع انخبص ثؼذ انثٕسح 

فً  328كبٌَٕ األٔل  اندبسي فً انغشفخ  23ػُذ انشاثؼخ يٍ ثؼذ ظٓش ٌٕو انخًٍظ 
يٍٍ، يذٌش خذيخ انًُبش االعزثًبسي يجُى ٔعذ ْٕل. ٔعٍمٕد انسٕاس األعزبر يدذي أ

 يؤعغخ انزًٌٕم انذٔنٍخ.نهششق األٔعط ٔشًبل أفشٌمٍب فً 

 

 جىىد السالم االيرلىذيىن في لبىبندراست : 

ثذػٕح يٍ يؼٓذ ػظبو فبسط نهغٍبعبد انؼبيخ ٔانشؤٌٔ انذٔنٍخ رسبضش انذكزٕسح سٌزب 

خُٕد زفظ انغالو دساعخ أػّذرٓب ٔرُبٔنذ طمش يٍ خبيؼخ كُذ فً ثشٌطبٍَب ػٍ 

كبٌَٕ  21االٌشنُذٌٍٍ، انؼبيهٍٍ ضًٍ لٕح انٍٍَٕفٍم فً خُٕة نجُبٌ، ٔرنك ٌٕو اندًؼخ 

األٔل اندبسي ػُذ انثبٍَخ ػششح ٔانُظف ظٓشًا فً لبػخ انًسبضشاد "ة" فً يجُى 

ٔعٍبعٍخ ٔعززُبٔل انجبزثخ طمش انمٕاد االٌشنُذٌخ يٍ َٕازً ربسٌخٍخ . ٔعذ ْٕل

ٔززى زشة طٍف  2790يُز اَزشبسْب فً خُٕة نجُبٌ فً انؼبو  ٔاخزًبػٍخ ثمبفٍخ



. ٔعٍسبٔسْب رًٍٕس غٕكغم، يغزشبس انٍٍَٕفٍم انغبثك، ٌٔذٌش انسٕاس 1882انؼبو 

 انذكزٕس كشٌى انًمذعً يٍ انًؼٓذ.

 

 قراءاث شعريت لسىزان عليىان 

اد شؼشٌخ نهشبػشح ٔانشعبيخ عٕصاٌ نى خهغخ لشاءإدػب ثشَبيح أٍَظ انًمذعً نآلداة 
كبٌَٕ األٔل اندبسي ػُذ انغبدعخ يغبًء فً لبػخ  21ػهٍٕاٌ ، ٔرنك ٌٕو اندًؼخ 

 " فً يجُى كٕنذج ْٕل.2انًسبضشاد "ة

  

  
  انهٍجشانً   األيٍشكً   ٔرؼزًذ انُظبو انزؼهًًٍ   2022انؼبو    ثٍشٔد فً   رأعغذ اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً  
  خبيؼخ ثسثٍخ رذسٌغٍخ،   ٔاندبيؼخ ًْ  . كًُٕرج نفهغفزٓب انزؼهًٍٍخ ٔيؼبٌٍشْب ٔيًبسعبرٓب   نؼبنًنهزؼهٍى ا 
رمّذو      . طبنت ٔطبنجخ   8000   زٕانًيٍ    طالثًٍب   أػضبء ٔخغًًب  600  ٍي شثكأ  رضى ٍْئخ رؼهًٍٍخ يٍ 

ٔانذكزٕساِ    ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبخٍغزش،   ٌٕط،ٌُبْض يبئخ ثشَبيح نهسظٕل ػهى انجكبنٕس   يب   اندبيؼخ زبنًٍب
  . عشٌشًا   118    فٍّ   ٌضى يغزشفًى   انزي   يشكضْب انطجً   فً   ٔرذسٌجًب   طجًٍب   كًب رّٕفش رؼهًًٍب  . انطت   فً
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Maha Al-Azar, Associate Director for Media Relations, ma110@aub.edu.lb, 
01-353 228 
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