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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 

 ندوة شعريت عربيت 

انعشتٍح ونغاخ انششق األدَى فً كهٍح اَداب وانعهىو فً  حدائشج انهغ تًُاعثح انٍىو انعانًً نهشعش، ذمٍى

فٍها  انشعشاء انذكرىس خىسج خحا،  َذوج شعشٌح عشتٍح ٌذٌشها انذكرىس داٌفذ وٌهًغىٌ وٌركهى اندايعح

شفٍمح وعٍم، واََغح عىنٍٍ انحاج ورنك عُذ انحادٌح عششج  ةوانذكرىس يحًذ َاصش انذٌٍ، وانغٍذ

 آراس انداسي، فً لاعح انًحاضشاخ أ فً يثُى وعد هىل. 32لثم ظهش ٌىو اندًعح 

 

 توليع اتفاق بين الجامعت األميركيت في بيروث وجامعت رفيك الحريري 

آراس انداسي، عُذ انثاٍَح عششج ظهشًا، ذىّلع اندايعح األيٍشكٍح فً تٍشوخ يع  32ٌىو األستعاء 

 خايعح سفٍك انحشٌشي عمذًا اعرشاسًٌا نهًغاعذج انفٍُح أيذِ عاو واحذ.

وتًىخة هزا انعمذ ذمىو األيٍشكٍح تئخشاء يشاخعح نهذوائش االداسٌح واألكادًٌٍح فً خايعح انحشٌشي، 

و ترمذٌى ذىصٍاخ نها تأفضم انًًاسعاخ انالصيح نرحغٍٍ ذمذًٌاذها األكادًٌٍح وخذياذها كًا ذمى

 نهًغاَذج االداسٌح.

( REPوعٍرّى انرىلٍع فً لاعح انًؤذًشاخ، فً انطاتك انثانث يٍ يثُى انثشايح االلهًٍٍح انخاسخٍح )

 فً األيٍشكٍح.

 

 



 المسيحي المشرلي وفي الفن : محارب التّنين في الفن في متحف األميركيت محاضرة

 االسالمي

تعُىاٌ يصىسج تاالَكهٍضٌح  يحاضشجنى إدعد خًعٍح أصذلاء يرحف اندايعح األيٍشكٍح فً تٍشوخ 

ذهمٍها انذكرىسج عاسج كىهٍ،  "يحاسب انرٍٍُّ فً انفٍ انًغٍحً انًششلً وفً انفٍ االعاليً"

يعهذ أوسوتا اندذٌذج، أٌضًا فً يؤّسخح انفٍ االعاليً فً خايعح تىخاسعد، واألعرارج فً 

 ، فً يرحف اندايعح.3122آراس  32تىخاسعد، ورنك عُذ انخايغح وانُصف يٍ يغاء األستعاء 

 

  محاضرة عن تطوير الخطوط العربيت للكمبيوتر 

دعد دائشج انعًاسج وانغشافٍك فً اندايعح األيٍشكٍح فً تٍشوخ إنى يحاضشج تاالَكهٍضٌح ٌهمٍها 

آراس انداسي فً  32ذىياط يٍهى ويشٌاو عىيشص ورنك عُذ انغادعح وانُصف يٍ يغاء األستعاء 

لاعح يحاضشاخ انعًاسج فً يثُى داس انهُذعح فً انكهٍح. وعررُاول انًحاضشج ذطىٌش انخطىط 

 عشتٍح العرعًانها عهى انكًثٍىذش.ان

ٌُزكش أٌ ذىياط يٍهى هى ششٌك فً فشٌك دٌكىذاٌة انزي ٌعًم نرطىٌش ذمٍُح انحشف انطثاعً 

انذٌُايٍكً نهكًثٍىذش. أيا يشٌاو عىيشص فمذ اخرصد تانخظ انعشتً وَدحد فً ادساج انخظ انشلعً 

فً ادساج انخظ انُغخً ضًٍ هزِ  انكالعٍكً ضًٍ انخطىط انرً ٌغرعًهها انكًثٍىذش كًا عاهًد

 .2891انخطىط. ولذ أعظ يٍهى وعىيشص ششكح دٌكىذاٌة نخطىط انكًثٍىذش فً انعاو 

 
  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً  
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . ٍسىب ًهوبزسبجيبكنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌ   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8500   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  700  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

كحٌزاه ًالد   ً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
 
 

  
 

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

