
 إشعار صحفي
 

 
 

 2014-03-12بيروت: 
   

 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 

  ٍانسىريىٌ في جيرتهى: يؤتًر في انجبيعت األييركيت في بيروث حىل أزيت انالجئي

 في انشرق األوسط
دعب ثشٔبِظ "أثحبس ٚعٍبعبد اٌالعئٍٓ فً اٌعبٌُ اٌعشثً" فً ِعٙذ عصبَ فبسط ٌٍغٍبعبد اٌعبِخ 

ٚاٌشؤْٚ اٌذٌٍٚخ، فً اٌغبِعخ األٍِشوٍخ فً ثٍشٚد، إٌى ِؤرّش ثعٕٛاْ "اٌغٛسٌْٛ فً عٍشرُٙ" 

 عٍزٕبٚي أصِخ اٌالعئٍٓ فً اٌششق األٚعط.

آراس اٌغبسي، فً لبعخ  31عٍُعمذ اٌّؤرّش ثٍٓ اٌزبععخ صجبحًب ٚاٌخبِغخ ِغبًء ٌَٛ اٌخٍّظ 

 ضٛي فً اٌمغُ األعٍى ِٓ اٌحشَ اٌغبِعً.ِحبضشاد اٌّجٕى اٌغذٌذ ٌٍّعٙذ، ِمبثً اٌٍّعت اٌجٍ

ٌُفززح اٌّؤرّش ثىٍّبد ٌٛوًٍ اٌشؤْٚ األوبدٌٍّخ فً اٌغبِعخ اٌجشٚفغٛس أحّذ دالي، ِٚذٌش اٌّعٙذ 

األعزبر ساًِ خٛسي، ٚاٌجشٚفغٛس فٍغبي ثشاشبد، أعزبر وشعً ادٚاسد ععٍذ فً ِشوض اٌذساعبد 

ؤرّش ِٓ خّظ عٍغبد. ٚعززٛافش رشعّخ فٛسٌخ ٚاألثحبس األٍِشوٍخ، فً اٌغبِعخ. ٚعٍزأٌف اٌّ

 ثبالٔىٍٍضٌخ ٚاٌعشثٍخ ٌّذاٚالد اٌّؤرّش.

 

 إيبطت انهثبو عٍ انتبريخ انقديى نبهديت بيروث :يحبضرة 
دعب ثشٔبِظ أٍٔظ اٌّمذعً ٌآلداة فً اٌغبِعخ األٍِشوٍخ فً ثٍشٚد إٌى ِحبضشح ٌٍمٍٙب اٌذوزٛس 

 "إِبطخ اٌٍضبَ عٓ اٌزبسٌخ اٌمذٌُ ٌجٍذٌخ ثٍشٚد". ِبٌه اٌششٌف ثعٕٛاْ: "اٌذٌٚخ ٚاٌّذٌٕخ:

ٚاٌذوزٛس اٌششٌف ِحبضش فً ثشٔبِظ اٌذساعبد اٌضمبفٍخ ٚدائشح اٌزبسٌخ ٚاألسوٌٍٛٛعٍب فً اٌغبِعخ. 

، خٍف ِشصذ 13آراس اٌغبسي، فً اٌّجٕى  31ٚ٘ٛ عٍٍمً ِحبضشرٗ عٕذ اٌخبِغخ ِغبء اٌخٍّظ 

 خ ٌجٍذٌخ ثٍشٚد، إثبْ اٌحىُ اٌعضّبًٔ.ًٌ اٌمذٌُ. ٚعٍزٕبٚي اٌغٕٛاد اٌزأعٍغٍ

 

 يحبضرة نهًعًبري انعبنًي أَريكي سىبيجبَى 
دعذ دائشح إٌٙغخ اٌّعّبسٌخ ٚاٌغشافٍه فً اٌغبِعخ األٍِشوٍخ فً ثٍشٚد إٌى ِحبضشح ثبالٔىٍٍضٌخ  

ف ٌٍّعّبسي اٌعبًٌّ  أٔشٌىً عٛثٍغبٔٛ، األعزبر فً عبِعخ وٛٔغذ ثشٌٍٓ، ٚرٌه عٕذ اٌغبدعخ ٚإٌص

آراس اٌغبسٍي فً لبعخ ِحبضشاد اٌمطبًِ ٌٍٕٙذعخ فً ِجٕى ثىزً. ٚعٍزىٍُ  31ِٓ ِغبء اٌغّعخ 

اٌّعّبسي عٛثٍغبٔٛ عٓ ِٕغضارٗ فً ٘زا اٌّغبي. ٚرٕذسط ٘زٖ اٌّحبضشح ضّٓ عٍغٍخ ِحبضشاد 

 عشٌٓ فً إٌٙذعخ اٌّعّبسٌخ، اٌزً رغزضٍفٙب اٌذائشح.



فً اعجبٍٔب ِىزجًب ٌٍزصٍُّ ِع فٌٕٛغبٔزب ٍٔزٛ. ٚلذ  3891بَ ٌزوش أْ اٌّعّبسي عٛثٍغبٔٛ أّعظ فً اٌع

 حمك ٘زا اٌّىزت ٔغبحًب ثبسصًا ٚعشضذ أعّبٌٗ فً ثٍّٕبي اٌجٕذلٍخ ٚفبص ثغٛائض عبٌٍّخ.

 

 ُُّبئ به  يحبضرة: يىييبث يىٍث ُت
دعب ِشوض اٌذساعبد اٌعشثٍخ ٚاٌششق أٚعطٍخ فً اٌغبِعخ األٍِشوٍخ فً ثٍشٚد إٌى ِحبضشح 

 "ىٍٍضٌخ ثعٕٛاْ: "ٌٍِٛبد ٍِٛد ُرُّٕجئ ثٗ: اٌشأي اٌعبَ فً رشوٍب ثعذ اغزٍبي اٌصحبفً األسًِٕ".ثبالٔ

فً عبِعخ  ٌبشٍٓ، أعزبرح االٔزشٚثٌٛٛعٍب االعزّبعٍخ -رٍمً اٌّحبضشح اٌجشٚفغٛسح ٌبئًٍ ٔفبسٚ

آراس اٌغبسي، فً لبعخ اٌّحبضشاد ة فً ِجٕى  31وبِجشٌذط، ٚرٌه عٕذ اٌضبٍٔخ عششح ظٙش االصٍٕٓ 

 ٚعذ ٘ٛي. 

 

 حىار: أييركب انيىو 
دعب ِشوض اٌذساعبد ٚاألثحبس األٍِشوٍخ فً اٌغبِعخ األٍِشوٍخ فً ثٍشٚد إٌى عٍغخ حٛاس ثعٕٛاْ 

اٌغبسي عٕذ اٌغبدعخ ِغبًء، فً لبعخ اٌّحبضشاد أ فً آراس  33"أٍِشوب اٌٍَٛ" ٚرٌه ٌَٛ االصٍٕٓ 

ِجٕى ٚعذ ٘ٛي. ٚخالي اٌغٍغخ اٌزً عزذٚس ِذاٚالرٙب ثبالٔىٍٍضٌخ، عٍزحبٚس اٌجشٚفغٛس فٍغبي 

ثشاشبد، ِٓ اٌّشوض، ِع ضٍفٍٗ اٌذوزٛسح سٚس ٌٍٚغْٛ عٍٍّٛس )عبِعخ ِذٌٕخ ٌٍٔٛٛسن( ٚاٌذوزٛس 

غٍٛط( حٛي ِٛاضٍع ِخزٍفخ ِٓ ِبضً أٍِشوب ٚحبضش٘ب ٌٛط أٔ –سٚثٓ وًٍٍ )عبِعخ وبٌٍفٛسٍٔب 

 ِٚغزمجٍٙب.

 

 يحبضرة: فشم االستثُبئيت االَسبَيت األييركيت 
دعب ِشوض اٌذساعبد اٌعشثٍخ ٚاٌششق أٚعطٍخ فً اٌغبِعخ األٍِشوٍخ فً ثٍشٚد إٌى ِحبضشح 

الٔغبٍٔخ األٍِشوٍخ: عزبًٍٔ ثبالٔىٍٍضٌخ ٌٍمٍٙب اٌجشٚفغٛس وٍش داٌفذ ٚارٕجٛ ثعٕٛاْ: "فشً االعزضٕبئٍخ ا

(" ٚرٌه عٕذ اٌغبدعخ ِٓ ِغبء اٌضالصبء 3899-3891وٍش، إغبصخ اٌششق األدٔى ِٚعشوخ ِبساػ )

 فً ِجٕى وٌٛذط ٘ٛي. 3آراس اٌغبسي فً لبعخ اٌّحبضشاد ة 39

داٌفظ فً اٌٛالٌبد  –ٚاٌجشٚفغٛس ٚارٕجٛ ٘ٛ ِذٌش ِجبدسح حمٛق االٔغبْ فً عبِعخ وبٌٍفٛسٍٔب 

 .حذحاٌّز

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً 
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   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   هسحشفًى ٌضن   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

