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 أنشطت مقبلت في الجامعت األميركيت في بيروث

 

 معارف جديدة ألزمنت جديدة 

دعذ  دائشح انعهٕو اإلعزًبعٍخ ٔاألَزشٔثٕنٕعٍب ٔانذساعبد اإلعاليٍخ فً انغبيعخ األيٍشكٍخ فً 
كهٍضٌخ ثعُٕاٌ: "يعبسف عذٌذح ثٍشٔد إنى يؾبضشح ثبالَكهٍضٌخ رهقٍٓب انجبؽضخ عٍزٍُبي شبيً ثبالَ

ألصيُخ عذٌذح؟ إَزبط انجُى انزؾزٍخ نهعهٕو االعزًبعٍخ فً انعبنى انعشثً" . ٔعزهقً انجبؽضخ شبيً 
آراس انًقجم عُذ انضبٍَخ عششح ٔانُصف فً قبعخ انًؾبضشاد أ فً  4انضالصبء  4يؾبضشرٓب ٌٕو 

 .نهعهٕو االعزًبعٍخ يجُى ٔعذ ْٕل. ٔشبيً ًْ يؤِعغخ ٔيذٌشح انًغهظ انعشثً

 معرض كمال جنبالط 

("، عُذ 9111 – 9191دعذ انغبيعخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد إنى افززبػ يعشض "كًبل عُجالط ) 
آراس انًقجم فً قبعخ يهؾظ فً يجُى ٔعذ ْٕل فً  4انغبدعخ ٔانُصف يٍ يغبء انضالصبء 

ٔثعذ رنك عٍُزقم إنى  آراس. 6انغبيعخ. ٔعٍغزًش انًعشض فً قبعخ يهؾظ ؽزى يغبء انخًٍظ 
 .آراس 03يكزجخ ٌبفش انززكبسٌخ ٌٔجقى فٍٓب ؽزى يغبء 

 آالث دقيقت 

دعذ انغبيعخ األيٍشكٍخ فً ثٍجشٔد  إنى يعشض ٔيؤرًش "آالد ؽٌٍٕخ". عٍقبو انًعشض فً 
 6صبنخ ثُك ثٍجهٕط نهفٌُٕ فً يجُى أدا دٔدط ْٕل ؽٍش عٍُفززؼ عُذ انغبدعخ يٍ يغبء انخًٍظ 

آراس  1ؽضٌشاٌ انقبدو. أيب انًؤرًش فٍقبو ٌٕيً انغًعخ  66و ٔؽٍش عٍغزًش ؽزى يغبء آراس انقبد
آراس فً صبنخ األعبرزح فً انغبثق األٔل يٍ يجُى أدا دٔدط ْٕل. ًٌٔكٍ رؾًٍم ثشَبيظ  8ٔانغجذ 

 انًؤرًش عٍ انشاثظ االنكزشًَٔ
https://cms.aub.edu.lb/art_galleries/current/Documents/critical-

machines-conf-prog.pdf 

 



 الجندر والليبراليت الجديدة 

دعب يعٓذ عصبو فبسط نهغٍبعبد انعبيخ ٔانشؤٌٔ انذٔنٍخ، ٔ دائشح انعهٕو اإلعزًبعٍخ 
ٔاََزشٔثٕنٕعٍب ٔانذساعبد اإلعاليٍخ، ٔيشكض انذساعبد ٔاألثؾبس األيٍشكٍخ فً انغبيعخ 

نهذكزٕسح انٍضاثش أسيغزشَٔغ ثعُٕاٌ "عًعٍخ انُغبء األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد انى يؾبضشح ثبالَكهٍضٌخ 
آراس انقبدو   6انُٓذٌبد انذًٌٕقشاعٍخ ٔعٍبعبد انعٕنًخ" ٔرنك عُذ األٔنى ثعذ انظٓش يٍ انخًٍظ 

قشة يشصذ نً انقذٌى فً انغبيعخ. ٌٔهً انًؾبضشح رٕقٍع كزبة يٍ رأنٍف  01فً انًجُى 
 .انًؾبِضشح

 بيانو وغيتار في األسمبلي هول 

كٕسل  –دعب يعٓذ كٕنزٕس صَزشٔو إنى ؽفهخ يٕعٍقى ٔغُبء يع انجٍبَٕ ٔانغٍزبس يٍ أداء اٌذا يبسي 
آراس انقبدو فً قبعخ األعًجهً ْٕل. انؾضٕس يغبًَ ٔرزاكش انؾفهخ  6عُذ انضبيُخ يٍ يغبء انخًٍظ 

ٍٍُ إنى انغًعخ، يزٕفشح فً يكزت انضٔاس فً انغبيعخ يٍ انضبيُخ صجبؽًب ؽزى انخبيغخ يغبًء يٍ اإلص
ٔعُذ يذخم األعًجهً ْٕل نٍهخ انؾفهخ يُز انغبدعخ يغبًء. ٔانززاكش يزٕفشح كزنك عهى يٕقع إؽغض 

 www.ihjoz.com :االنكزشًَٔ

 

 
  انهٍجشانً   األيٍشكً   ٔرعزًذ انُظبو انزعهًًٍ   9866انعبو    ثٍشٔد فً   رأعغذ انغبيعخ األيٍشكٍخ فً  
  عبيعخ ثؾضٍخ رذسٌغٍخ،   ٔانغبيعخ ًْ  . ًٕرط نفهغفزٓب انزعهًٍٍخ ٔيعبٌٍشْب ٔيًبسعبرٓبكُ   نهزعهٍى انعبنً 
رقّذو      . عبنت ٔعبنجخ   8500   ؽٕانًيٍ    عالثًٍب   أعضبء ٔعغًًب  700  ٍي شضكأ  رضى ٍْئخ رعهًٍٍخ يٍ 

ٔانذكزٕساِ    ٔانذكزٕساِ،   ًبعٍغزش،ٔان   ٌُبْض يبئخ ثشَبيظ نهؾصٕل عهى انجكبنٕسٌٕط،   يب   انغبيعخ ؽبنًٍب
  . عشٌشًا   463    فٍّ   ٌضى يغزشفًى   انزي   يشكضْب انغجً   فً   ٔرذسٌجًب   عجًٍب   كًب رّٕفش رعهًًٍب  . انغت   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 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 

 

mailto:ma110@aub.edu.lb
http://www.aub.edu.lb/
http://www.facebook.com/aub.edu.lb
http://twitter.com/AUB_Lebanon

