
 إشعار صحفي
 

 
 

 2014-03-05بيروت: 
   

 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 

 البطولت الوطنيت الرابعت للروبوث التعليوي 

انجايؼح األيُركُح فٍ تُروخ إنً حضىر حفم افرراح دػا يركس انرؼهُى وانركُىنىجُا تانرؼاوٌ يغ 

آرار انجارٌ فٍ قاػح  8ػُذ انراضؼح صثاح انطثد  انثطىنح انىطُُح انراتؼح نهروتىخ انرؼهًٍُ، ورنك

هىضرهر نهُشاطاخ انطالتُح فٍ انحرو انُطفهٍ يٍ انجايؼح. وضُكىٌ االحرفال ترػاَح وزَر انررتُح 

 وانرؼهُى انؼانٍ االضرار إنُاش تى صؼة.

 

 هحاضرة: الوجتوع والتعلين في لبناى االنتداب 

فٍ انجايؼح األيُركُح فٍ تُروخ إنً يحاضرج  دػا يركس انذراضاخ انؼرتُح وانشرق أوضطُح

تاالَكهُسَح تؼُىاٌ: "انرؼهُى وانًجرًغ فٍ نثُاٌ االَرذاب" ذهقُها انثروفطىرج َادَا ضثُرٍ، أضرارج 

آرار  01انرارَخ فٍ جايؼح ضًُث كىنذج فٍ انىالَاخ انًرحذج، ورنك ػُذ انثانثح يٍ تؼذ ظهراإلثٍُُ 

فٍ يثًُ وضد هىل. وقثم رنك فٍ انُىو َفطه، ػُذ انؼاشرج  انجارٌ، فٍ قاػح انًحاضراخ أ

صثاحًا، ذقذو انثروفطىرج ضثُرٍ فٍ انقاػح ضٍ فٍ يثًُ وضد هىل، َذوج دراضُح نطالب انذراضاخ 

 انؼهُا حىل يىضىع انًرأج وانجُذر فٍ انشرق األوضط.

 

 هحاضرة للدكتور طارق العريس 

فٍ انجايؼح األيُركُح فٍ تُروخ إنً يحاضرج دػا يركسانذراضاخ انؼرتُح وانشرق أوضطُح 

تاالَكهُسَح تؼُىاٌ: "قرهح غرتح: شُفرا، كافكا، وهذي تركاخ" َهقُها انثروفطىر طارق انؼرَص، 

أضرار األدب انؼرتٍ واألدب انًقارٌ فٍ جايؼح ذكطاش فٍ أوضرٍ فٍ انىالَاخ انًرحذج، ورنك ػُذ 

 فٍ قاػح انًحاضراخ أ فٍ يثًُ وضد هىل.  آرار انجارٌ، 01انخايطح يٍ يطاء اإلثٍُُ 



 ندوة سيكولوجيت حول ِصَيغ االستعارة في العلوم 

َؼقذ انثروفطىر ذاير أيٍُ، يٍ دائرج انررتُح فٍ انجايؼح، َذوج تاالَكهُسَح حىل اضرؼًال ِصَُغ 

االضرؼارج انهغىَّح نرفطُر انًثاديء انًجّردج خاصح فٍ انُصىص وانًطائم انؼهًُح، ورنك ػُذ انثاَُح 

 آرار انجارٌ فٍ انقاػح ضٍ فٍ يثًُ وضد هىل. 00ػشرج وانُصف ظهر انثالثاء 

 اضرة حول سياست سوريا الخارجيتهح 

دػد دائرج انؼهىو انطُاضُح واالدارج انؼايح فٍ انجايؼح إنً يحاضرج تاالَكهُسَح حىل ضُاضح ضىرَا 

آرار انجارٌ  فٍ انقاػح أ  01انخارجُح نهذكرىرج تُد شُهر، ورنك ػُذ انثاَُح ػشرج ظهر األرتؼاء 

رىر طالل َظاو انذٍَ، ػًُذ انطالب فٍ انجايؼح فٍ يثًُ وضد هىل . وضُذَر جهطح انًحاضرج انذك

 ويؤنف كراب "َظاو تىذٍُ انجذَذ فٍ انشرق األوضط".

 
  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً  
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . بجيبكنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزس   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
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