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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 

 

 محاضرة: مستقبل اإلعالم 
دػذ دائشح ػهى االخزًبع واألَزشوثىنىخُب وانذساسبد االػاليُخ فٍ اندبيؼخ األيُشكُخ فٍ ثُشود إنً 

بػُخ هٍ اسزغالل؟ َظشح يحبضشح ثبالَكهُضَخ ثؼُىاٌ "يسزقجم اإلػالو: هم انًسبهًخ اندً

 أَزشوثىنىخُخ".

سُهقٍ انًحبضشح انذكزىس أَبٌ كىَذسٌ، األسزبر فٍ انذساسبد االػاليُخ انًقبسَخ فٍ يؼهذ او آٌ رٍ 

آراس اندبسٌ، ػُذ انثبَُخ ػششح  82وسئُس دائشح انهغبد واِداة األخُجُخ فُه، ورنك َىو اندًؼخ 

 جًُ وسذ هىل فٍ اندبيؼخ.وانُصف ظهشًا فٍ قبػخ انًحبضشاد أ فٍ ي

وَقىل انذكزىس كىَذسٌ إٌ ششكبد االػالو انشئُسُخ رؼزًذ ػهً اندًهىس الَزبج يب رقّذيه يٍ يحزىي 

 وَسأل: أال َدت أٌ َُذفغ ثذل أرؼبة نقبء رنك؟

 

 

 حفلت موسيقيت لطالب ورطان أغوبيان 
إنً حفهخ ػضف ػهً انجُبَى  دػذ دائشح انفُىٌ اندًُم وربسَخهب فٍ اندبيؼخ األيُشكُخ فٍ ثُشود

آراس اندبسٌ ػُذ انسبدسخ وانُصف يسبًء فٍ قبػخ  82نطالة وسطبٌ أغىثُبٌ، ورنك َىو انسجذ 

األسًجهٍ هىل. انذخىل يدبٍَ، وفٍ انجشَبيح يقطىػبد نًىصاس وثُزهىفٍ وشىثبٌ ودثُجىسٍ  

 وسحًبَُُىف وثبثبخُُبٌ وغُشهى.

 

 

 حفلت موسيقيت لميشال ربيز والطالب 
دػب يشكض االنزضاو انًذٍَ وخذيخ انًدزًغ فٍ اندبيؼخ األيُشكُخ فٍ ثُشود وخًؼُخ يىسُقٍُ 

انحدشح انُبشئٍُ انؼبنًُخ إنً حفهخ يىسُقُخ ندًغ انزجّشػبد يٍ أداء يُشبل سثُض وانطالة ورنك َىو 

 آراس ػُذ انسبثؼخ وانُصف يسبًء فٍ قبػخ األسًجهٍ هىل.  03األحذ 

ثًٍ رزكشح انذخىل ػششوٌ دوالسًا. وانززاكش يزىفشح فٍ يشكض االنزضاو انًذٍَ وخذيخ انًدزًغ، فٍ 

يجًُ وسذ هىل ، فٍ أَبو انذواو انؼبدٌ،يٍ انزبسؼخ صجبحًب حزً انشاثؼخ ثؼذ انظهش. وًَكٍ ألّيهبد 

 حبيهٍ انززاكش حضىس انحفهخ يدبًَب.



  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    فًبٍسًت    جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً  
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . لبةطبلب ًطب   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
 
 

  
 

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 
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