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 أنشطت مقبلت في الجامعت األميركيت في بيروث

 

 محاضرة حول العمارة العربيت االسالميت 

ثعُٕاٌ ثبالَكهٍضٌخ دعذ دائشح انُٓذعخ انًعًبسٌخ فً اندبيعخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد ئنى يحبضشح 

نًُضنٍخ: انجعذ انخبيظ"، نهذكزٕس صجحً انعضأي، اإلعاليٍخ ا –"اندًبنٍبد انجٍئٍخ فً انعًبسح انعشثٍخ 

 شجبط اندبسي، عُذ انغبدعخ ٔانُصف يغبًء، فً قبعخ يحبضشاد انذائشح. 11ٔرنك ٌٕو اإلثٍٍُ 

 محاضرة حول التدخالث الدوليت في العالم العربي 

شإٌٔ انذٔنٍخ دعب ثشَبيح "األيى انًزحذح فً انعبنى انعشثً" فً يشكض عصبو فبسط نهغٍبعبد انعبيخ ٔان

، فً اندبيعخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد، ئنى يحبضشح ثبالَكهٍضٌخ ثعُٕاٌ "اعزكشبف عقٍذح يغإٔنٍخ 

شجبط اندبسي، عُذ  11ثالثبء نانحًبٌخ: انشؤٌخ يٍ دٔل اندُٕة" نهذكزٕسح سايب يبًَ، ٔرنك ٌٕو ا

ٔعزُبقش انًحبضشح " فً يجُى كٕنذج ْٕل. 1انثبٍَخ عششح ٔانُصف ظٓشًا فً قبعخ انًحبضشاد "ة

 ٔانزذخم انذٔنً فً انعبنى انعشثً. "يغإٔنٍخ انحًبٌخ"اعزعًبل عقٍذح 

ب رغعى ٍيإعغخ يغزقهخ خٍشٌخ فً أنًبَ ْٕٔ ،ٔانذكزٕسح يبًَ يٍ أعضبء يدهظ انًغزقجم انعبنًً

دزًع رذعى انً انزً الٌدبد يغزقجم عبدل ٌٔغٕدِ انغالو. كًب أَٓب يٍ أعضبء يإعغخ انًغزقجم فً عًبٌ

 انًذًَ ٔانذًٌٕقشاطٍخ فً أسخبء انعبنى انعشثً.

 حفلت موسيقيت 

دعذ انغفبسح األعزشانٍخ ئنى حفهخ يٕعٍقٍخ رقذيٓب آَب دٔالفٍغب )فهٕد( ٔسٔثٍ غشٌٍ )ثٍبَٕ( ٔرنك عُذ 
 شجبط اندبسي، فً قبعخ األعًجهً ْٕل. ٔفً انجشَبيح يقطٕعبد نزشبسنض 11انثبيُخ يٍ يغبء انثالثبء 

عبٌُض، ٔفشاَغٍظ ثٕنُك، ُْٔشي دٔرٍٕ، ٔخبٌ عٍجبعزٍبٌ ثبخ، َٔبٌدم -يبسي ٌٔذٔس، ٔكًٍم عبَذ
 ٔانذعٕح عبيخ. .يادٔاسدص، ٔغبثشٌبل فٕس

 
 



  انهٍجشانً   األيٍشكً   ٔرعزًذ انُظبو انزعهًًٍ   1611انعبو    ثٍشٔد فً   رأعغذ اندبيعخ األيٍشكٍخ فً  
  خبيعخ ثحثٍخ رذسٌغٍخ،   ٔاندبيعخ ًْ  . هغفزٓب انزعهًٍٍخ ٔيعبٌٍشْب ٔيًبسعبرٓبكًُٕرج نف   نهزعهٍى انعبنً 
رقّذو      . طبنت ٔطبنجخ   8000   حٕانًيٍ    طالثًٍب   أعضبء ٔخغًًب  600  ٍي شثكأ  رضى ٍْئخ رعهًٍٍخ يٍ 

ٔانذكزٕساِ    ٔانذكزٕساِ،   ،ٔانًبخٍغزش   ٌُبْض يبئخ ثشَبيح نهحصٕل عهى انجكبنٕسٌٕط،   يب   اندبيعخ حبنًٍب
  . عشٌشًا   014    فٍّ   ٌضى يغزشفًى   انزي   يشكضْب انطجً   فً   ٔرذسٌجًب   طجًٍب   كًب رّٕفش رعهًًٍب  . انطت   فً
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