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بيروت2013-05-07 :

أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 ورشة عمل في األميركية حىل الطبقة والمىارد الطبيعية
دػب يؼٓذ يُٛت ٔأَغال انًصش٘ نهطبقخ ٔانًٕاسد انطجٛؼٛخ ف ٙانغبيؼخ األيٛشكٛخ ف ٙثٛشٔد إنٗ
ٔسشخ انؼًم انذٔنٛخ انشاثؼخٔ ،انز ٙعٛؼقذْب ٕٚو انغًؼخ  01أٚبس ؽٕل انطبقخ ٔانًٕاسد انطجٛؼٛخ،
يٍ انضبيُخ صجبؽبً ؽزٗ األٔنٗ ثؼذ انظٓش ف ٙقبػخ يؾبضشاد عًٛش صاثش٘ ف ٙيجُٗ انجٕٛنٕعٛب،
ف ٙانقغى انغفه ٙيٍ انؾشو انغبيؼ.ٙ
عززًؾٕس انٕسشخ ؽٕل أؽذس أثؾبس انًٕاد انًزقذيخ ٔانزكُٕنٕعٛب انؾٕٚٛخ ٔانًٕاد انؼضٕٚخ ٔانٕقٕد
انطجٛؼٔ .ٙعٛزكهّى فٓٛب ثؾبصخ يٍ عبيؼخ انًهك ػجذ اهلل نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب ف ٙانغؼٕدٚخٔ ،يؼٓذ
يصذس نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب ف ٙأثٕ ظجٔ .ٙعزُؼشض فٓٛب يهصقبد ثؾضٛخ ٔأثؾبسٔ .عزكٌٕ كم
يذاخالرٓب ثبالَكهٛضٚخ.
ًٔٚكٍ االطالع ػهٗ انجشَبيظ ػجش انشاثط االنكزشَٔ ٙانزبن:ٙ
http://www.aub.edu.lb/units/masri_institute/workshops/Pages/workshops.asp
x

ْزا ٔ قذ رأعظ يؼٓذ يُٛت ٔأَغال انًصش٘ نهطبقخ ٔانًٕاسد انطجٛؼٛخ ف ٙانغبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ
ثٛشٔد ف ٙانؼبو ٔ .7112ػقذد ٔسشبد انؼًم انذٔنٛخ انضالس انغبثقخ ف ٙأٚبس ٔ 7101أٚبس
َٛٔ 7100غبٌ .7107

 مؤتمر في األميركية لالحتفبل بأعىامهب المئة والخمسين
دػذ انغبيؼخ األيٛشكٛخ ف ٙثٛشٔد إنٗ يؤرًش اؽزفبن ٙثبنزكشٖ  051نزأعٛغٓب ٔرنك أٚبو انضالصبء
ٔاألسثؼبء ٔانخًٛظ  05ٔ 01ٔ 01أٚبس انغبس٘ ف ٙانقبػخ ة 0ف ٙيجُٗ كٕنذط ْٕل ف ٙانغبيؼخ.
ٔعٛفززؼ سئٛظ انغبيؼخ انذكزٕس ثٛزش دٔسيبٌ ْزا انًؤرًش ػُذ انزبعؼخ ٔانشثغ صجبػ انضالصبء.
ٔعٛزكهى ف ّٛأعبرزح يٍ انغبيؼخ ٔيٍ عبيؼبد ف ٙانخبسطًٚٔ .كٍ االطالع ػهٗ انجشَبيظ ػجش
انشاثط االنكزشَٔ ٙانزبن:ٙ
http://www.aub.edu.lb/communications/Documents/Public/AUB150History-Conf.pdf

 معرض فني في األميركية
دػذ انغبيؼخ األيٛشكٛخ ف ٙثٛشٔد إنٗ يؼشض" :انفٍّ ف ٙانؼًم :انًٓبسحَ ،قضًبٔ ،إػبدح رشكٛم"
انز٘ ٚقبو ف ٙانغبيؼخ ف ٙقبػخ ثُك ثٛجهٕط انفُّّٛخ اؽزفبالً ثبفززبؽٓبٔ .عٛغزًش انًؼشض يٍ  71أٚبس
انٗ  72رًٕص ٚٔ 7101زُبٔل انؼالقخ ث ٍٛانفٍ ٔانؼًم ٔٚقذّو أػًبالً نهفُبَ ٍٛعٕسط دأد انقشو،
صهٛجب انذٔ ،ٙٓٚغشٚغٕس٘ شٕنٛذ ،غغبٌ انؾبط ،خبنذ ؽًضحْٛ ،ضى ؽغٍْٛ ،زٕ عزٛٛشل ،نٕساَظ
أثٕ ؽًذاٌ ،يؾًٕد خبنذ ،يؾًّذ انشّٔاط ،عٌٕ كبسصِْٔل ،فٛشا ٚشايٛبٌ ،سشٛذ ْٔج.ٙ
ْزا ٔرقغ صبنخ ثُك ثٛجهٕط انفُّٛخ ف ٙانطبثق األسض ٙيٍ يجُٗ أدا دٔدط ْٕل ٔؽٛش كبٌ فٙ
انغبثق يكزت اإلػالو ٔانؼالقبد انؼبيخ ،قشة يطؼى انغبيؼخ.
رأعغذ انغبيؼخ األيٛشكٛخ ف ٙثٛشٔد ف ٙانؼبو ٔ 0311رؼزًذ انُظبو انزؼه ًٙٛاأليٛشك ٙانهٛجشانٙ
نهزؼهٛى انؼبن ٙكًُٕرط نفهغفزٓب انزؼهًٛٛخ ٔيؼبٛٚشْب ٔيًبسعبرٓبٔ .انغبيؼخ ْ ٙعبيؼخ ثؾضٛخ رذسٚغٛخ،
رضى ْٛئخ رؼهًٛٛخ يٍ أكضش يٍ  600أػضبء ٔعغًبً طالثٛبً يٍ ؽٕان 8000 ٙطبنت ٔطبنجخ .رقذّو
انغبيؼخ ؽبنٛبً يب ُٚبْض يبئخ ثشَبيظ نهؾصٕل ػهٗ انجكبنٕسٕٚطٔ ،انًبعٛغزشٔ ،انذكزٕسأِ ،انذكزٕساِ
ف ٙانطت .كًب رٕفّش رؼهًٛبً طجًٛب ٔرذسٚجبً ف ٙيشكضْب انطج ٙانز٘ ٚضى يغزشفًٗ ف 171 ّٛعشٚشاً.
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