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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 محاضرة عه حقوق االوسان 

دعب ثشَبيج األيى انًزحذح فً انعبنى انعشثً ٔانًششٔع انجحثً حٕل حقٕق اإلَغبٌ، فً يعٓذ عصبو 

انغٍذ جٌٕ ثبٌظ، ثعٕاٌ:  فبسط فً انجبيعخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد، إنى يحبضشح ثبالَكهٍضٌخ ٌهقٍٓب

أٌبس انجبسي فً قبعخ  64"إعبدح انُظش فً أجُذح حقٕق االَغبٌ"، ٔرنك عُذ انٕاحذح ظٓش اإلثٍٍُ 

 يحبضشاد انًعٓذ فً يقشِ انجذٌذ عهى انًهعت انجٍضٕي.

 ٔانغٍذ ثبٌظ ْٕ يٍ يٕظفً األيى انًزحذح انًخضشيٍٍ ٔخذو عبثقًب فً ٍْئزٓب نحقٕق االَغبٌ.

 

 ى سمير خلفتحية إل 

رقٍى يجبدسح اَداة ٔاالَغبٍَبد ٔدائشح عهى االجزًبع ٔاالَزشثٕنٕجٍب ٔانذساعبد االعاليٍخ فً 

انجبيعخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد احزفباًل ركشًًٌٍب رحٍخ نهذكزٕس عًٍش خهف، يذٌش يعٓذ انجحث انغهٕكً 

أٌبس انجبسي فً قبعخ  62ء ٔأعزبر عهى االجزًبع فً انجبيعخ، ٔرنك عُذ انشاثعخ ثعذ ظٓش األسثعب

 انًحبضشاد أ فً يجُى ٔعذ ْٕل.

 

  معرض لمجالت الطالب المكتوبة باليد 

دعب َبدي انشئٍظ فً انجبيعخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد إنى افززبح يعشضّ: "يجالد انطالة انًكزٕثخ 

ًٕو فً أٌبس انجبسي فً قبعخ انع 62(" ٔرنك عُذ انغبدعخ يٍ يغبء األسثعبء 9111-9211ثبنٍذ )

 يجُى ٔعذ ْٕل فً انجبيعخ.

فبرحًب أثٕاثّ كم ٌٕو يٍ انعبششح صجبحًب   6192حضٌشاٌ  3عٍغزًش انًعشض حزى يغبء انخًٍظ 

 حزى انخبيغخ يغبًء.

ٔعٍّٕصع كزٍّت خبص ثبنًعشض انزي ٌٓذف إنى انقبء انضٕء عهى حٍبح انطالة ٔاْزًبيبرٓى خالل 

 رهك انفزشح. 

 
  

 
 
 
 



  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   ٌ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 
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