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 2013-06-17بيروث: 
   

 أوشطت مقبلت في الجامعت األميركيت في بيروث

 

 

 جلست حوار حول سياساث الشباب اللبناني 

دعا يعهذ عصاو فارص نهظٍاطاث انعايت وانشإؤوٌ انذونٍت فً انجايعت األيٍزكٍت فً بٍزوث ئنى جهظت 

حشٌزاٌ انجاري فً قاعت انًحاضزاث "أ"  02ض حىار طخعقذ حىل طٍاطاث انشباب انهبُاًَ ٌىو انخًٍ

 فً يبُى وطج هىل، بٍٍ األونى وانثانثت بعذ انظهز.

ُحعقذ انجهظت بانخعاوٌ يع جًعٍت يظار وٌشارك فٍها راٍَا طبع أعٍٍُ )يٍ جًعٍت يظار( وسٌاد يُصىر 

الث )يظخشار فً وسارة انشباب وانزٌاضت( وطٍكى طىغٍخا )يٍ األوَظكى(. وطخكىٌ انًذاو

  باالَكهٍشٌت.

  3102لقاء الخريجين 

دعج انجًعٍت انعانًٍت نخزٌجً انجايعت األيٍزكٍت فً بٍزوث ئنى نقاء انخزٌجٍٍ نهعاو انجاري، وانذي 

يُه.  02حشٌزاٌ انجاري، حخى انثاٍَت عشزة ظهز األحذ  02طٍعقذ يٍ انثاٍَت عشزة ظهز انجًعت 

 هخزٌجٍٍ.وطٍشًم انهقاء عقذ انهقاء انظُىي انخايض ن

 معرض مساهمت الجامعت في شرعت األمم المتحدة 

يعزض يظاهًت انجايعت فً شزعت حأطٍض األيى انًخحذة  انجاري حشٌزاٌ 02 ٌُخهً يظاء انجًعت

فاححًا أبىابه ٌىيًٍا يٍ انعاشزة ، فً قاعت يحًىد يهحض نهعًىو فً يبُى وطج هىلوانذي ٌقاو 

 .صباحًا حخى انظادطت يظاًء



 

 ائزيه بمباراة القصت العربيتعالن الفإ 

اىى االحخفبه ببػالُ أسَبء اىفبئضٌِ ٍشمض حَبٌت اىطبٍؼت فً اىدبٍؼت االٍٍشمٍت فً بٍشٗث دػب 

 .حالٍزة ٍذسست بخيُ٘ اىشسٍَتاىؼشبٍت اىخً ّّظَٖب اىَشمض ٗشبسك فٍٖب ٍببساة اىقصت فً 

ٗأحج ٕزٓ اىَسببقت اسخنَباُل ىًٍ٘ بٍئً حشبسك فٍٔ حالٍزة ىٌ ٌخدبٗصٗا اىخَبست ػششة ٍِ اىؼَش 

 .فً اسض حقذً بٖب ّبدي بخيُ٘ اىثقبفًً ٗصسػ٘ا شدشاث مبحبت ٗمبحب ىبْبّ 72ٍغ 

 ّبدي بخيُ٘ اىثقبفًفً  حضٌشاُ ػْذ اىحبدٌت ػشش قبو اىظٖش 72ًٌ٘ اىسبج ٗسُخؼيِ األسَبء 

و ٗصاسة اىخشبٍت اى٘طٍْت ٗاىخؼيٌٍ اىؼبىً ٍَٗثو ىبْل اىبحش اىَخ٘سط ٍَ٘ه حض٘س ٍَثب

  اىَششٗع.

 
  
  اىيٍبشاىً   األٍٍشمً   ٗحؼخَذ اىْظبً اىخؼيًٍَ   6611اىؼبً    بٍشٗث فً   حأسسج اىدبٍؼت األٍٍشمٍت فً 
  خبٍؼت بحثٍت حذسٌسٍت،   بٍؼت ًٕٗاىد  . مَْ٘رج ىفيسفخٖب اىخؼيٍٍَت ٍٗؼبٌٍشٕب ٍَٗبسسبحٖب   ىيخؼيٌٍ اىؼبىً 
حقّذً      . طبىب ٗطبىبت   8000   ح٘اىًٍِ    طالبًٍب   أػضبء ٗخسًَب  700  ٍِ شثمأ  حضٌ ٍٕئت حؼيٍٍَت ٍِ 

ٗاىذمخ٘سآ    ٗاىذمخ٘سآ،   ٗاىَبخٍسخش،   ٌْبٕض ٍبئت بشّبٍح ىيحص٘ه ػيى اىبنبى٘سٌ٘ط،  ٍ ب   اىدبٍؼت حبىًٍب
  . سشٌشًا   024    فٍٔ   ٌضٌ ٍسخشفًى   اىزي   ٍشمضٕب اىطبً   فً   ٗحذسٌبًب   طبًٍب   حّ٘فش حؼيًٍَب مَب  . اىطب   فً
 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Associate Director for Media Relations, 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 
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