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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 

  "معرض: "فن/عبلم/ كبرثة 

ٌغخًش فً انجبيؼت األيٍشكٍت فً بٍشوث، فً صبنت ػشض انجبيؼت األيٍشكٍت فً بٍشوث وبُك 

الة وَبشطٍٍ فً بًشبسكت فُّبٍٍَ وط ،بٍبهىط نهفُىٌ، يؼشض "فٍ/ػبنى/كبسثت" نهفُبٌ بذسو الػ

، فبحذًب أبىابه يٍ انثبٍَت ػششة ظهشًا دخى 2012ٌ انثبًَ ىكبَ 11 دخىانًؼشض  وٌغخًشبٍشوث. 

انغبدعت يغبًء، أٌبو انثالثبء واألسبؼبء وانخًٍظ وانجًؼت وانغبج. وكبٌ هزا انًؼشض لذ افُخخخ فً 

 حششٌٍ انثبًَ انًُصشو. 22

 

 محبضرة: مئة تجديد اجتمبعي من فنلندا 

دػب يؼهذ ػصبو فبسط نهغٍبعبث انؼبيت وانشؤوٌ انذونٍت إنى يذبضشة ببالَكهٍضٌت نهذكخىسة فببى 

ًا وانُصف ظهش انثبٍَت ػششةكبَىٌ األول انجبسي، ػُذ  1ٌىو اإلثٍٍُ حبٌببنً وانذكخىس إٌهكب حبٌببنً 

جذٌذ فً يبُى كىنذج هىل. وعخكىٌ انًذبضشة ػٍ كخببهًب "يئت ح 1فً لبػت انًذبضشاث ة

اجخًبػً يٍ فُهُذا" وانزي ٌشوي كٍف دّممج فُهُذا انؼذانت االجخًبػٍت وانذًٌىلشاطٍت وانشخبء 

 نًىاطٍُهب. وعخخىفش َغخ ػشبٍت يٍ انكخبة خالل انًذبضشة.

 

 محبضرة: كتبببت جديدة من مصر 

 نى يذبضشةإ فً انجبيؼت األيٍشكٍت فً بٍشوث بث انؼشبٍت وانششق أوعطٍتعدػب يشكض انذسا

كخبببث جذٌذة يٍ يصش" ورنك ٌىو انثىسة هً )نٍغج( لصت: نٍىث كىال بؼُىاٌ "إنهبشوفغىس 

فً لبػت انًذبضشاث ة فً يبُى وعج  ،كبَىٌ األول انجبسي ػُذ انخبيغت بؼذ انظهش 1االثٍٍُ 



هىل. وانبشوفغىس كىال  هى أعخبر فً دائشة انذساعبث انؼشبٍت واالعاليٍت فً جبيؼت جىسجخبوٌ فً 

 نىالٌبث انًخذذة.ا

 

 ِسلك رود رايزنغ"الفرقة المسرحية : محبضرة" 

فً  فً يبُى َبٌغهً 214ػُذ انخبيغت بؼذ انظهش، فً انغشفت  كبَىٌ األول انجبسي 1ٌىو اإلثٍٍُ 

، ٌذبضش جًٍم خىسي ويبنك جٍالًَ ػٍ فشلخهًب انًغشدٍت "ِعهك انجبيؼت األيٍشكٍت فً بٍشوث

ٌُت شٍكبغى األيٍشكٍت. وهًب عٍخكهًبٌ أٌضًب ػٍ حذذٌبث حًثٍم انؼشة فً يذويمّشهب سود ساٌضَغ" 

 وانًغهًٍٍ ػهى خشبت انًغشح األيٍشكً.

 

 ندوة عن التربية 

كبَىٌ األول انجبسي، ػُذ انخبيغت وانُصف بؼذ انظهش، حمبو فً لبػت انًذبضشاث أ  1ٌىو اإلثٍٍُ 

دىل يششوع "دساعخً" ببالَكهٍضٌت َذوة فً انجبيؼت األيٍشكٍت فً بٍشوث فً يبُى وعج هىل 

ببنخؼبوٌ يغ  2010ًششوع أطهك فً انؼبو وهزا انزة وانطالة. حنخطىٌش انًغبػذة انخأهٍهٍت نألعب

 وصاسة انخشبٍت وانخؼهٍى انؼبنً، وبذػى يٍ انىكبنت األيٍشكٍت نهخًٍُت انذونٍت.

 

  :كأرشيف النفبيبتمحبضرة 

ششق أوعطٍت فً انجبيؼت األيٍشكٍت فً بٍشوث إنى يذبضشة دػب يشكض انذساعبث انؼشبٍت وان

كأسشٍف: حصىٌش انذٍبة انؼبيٍت، وانًًبسعبث انكخببٍت، وثمبفت شببة انطبمت  انُفبٌبثبؼُىاٌ "

كبَىٌ ألول انجبسي ػُذ  10ورنك ٌىو انثالثبء  انىعطى فً يصش فً يُخصف انمشٌ انؼششٌٍ"

بشوفغىسة نىعً ن. وعخهمً انًذبضشة اج هىل فً انجبيؼتانغبدعت يغبًء فً انمبػت ة فً يبُى وع

 سٌضوفب، أعخبرة انخبسٌخ فً جبيؼت أوكغفىسد.

 

  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً  
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . سبجيبكنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبز   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
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Maha Al-Azar, Director of News and Information, ma110@aub.edu.lb, 01-75 
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Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
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mailto:ma110@aub.edu.lb
http://www.aub.edu.lb/
http://www.facebook.com/aub.edu.lb
http://twitter.com/AUB_Lebanon

