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 األميركية في بيروت أنشطة الجامعة 

 

 ندوة حول العنف المنزلي في لبنان 
دػب يؼٓد ػصبو فبزض نهعٍبظبد انؼبيخ ٔانشؤٌٔ اندٔنٍخ فً اندبيؼخ األيٍسكٍخ فً ثٍسٔد إنى َدٔح 

سٌٍ انثبًَ اندبزي ثٍٍ انٕاحدح ٔانثبنثخ رش 52ٔذنك ٌٕو االثٍٍُ ثبالَكهٍصٌخ حٕل انؼُف انًُصنً فً نجُبٌ، 
 ثؼد انظٓس فً انمبػخ ة  فً يجُى ٔظذ ْٕل. ٔظزكٌٕ انُدٔح ثبالَكهٍصٌخ.

ظزُّعك انُدٔح اندكزٕزح دٌُب كٍٕاٌ، أظزبذح ػهى االخزًبع فً األيٍسكٍخ. ٔظٍزكهى فً انُدٔح ٔشٌس انؼًم 
دبز، ٔانًحبيٍخ ٔانُبشطخ فً خًؼٍخ "كفى" انعبثك شسثم َحبض، ٔزئٍعخ خًؼٍخ "ثٍذ انحُبٌ" خبكهٍٍ ح

 نٍدٌب فسذ، ٔضحٍخ انؼُف انًُصنً زحبة.
رشسٌٍ انثبًَ يٍ كم ػبو ٌٕيًب ػبنًًٍب نًُبْضخ  52لد خّصصذ ٌٕو  9111ٔكبَذ األيى انًزحدح فً انؼبو 

 انؼُف ضد انًسأح.
 
 

 محاضرة: المسلمون في أوستراليا 
طٍخ ٔثسَبيح أٍَط انًمدظً نآلداة، فً اندبيؼخ األيٍسكٍخ فً دػب يسكص اندزاظبد انؼسثٍخ ٔانشسق أٔظ

ثٍسٔد، ثبنزؼبٌٔ يغ انعفبزح األٔظزسانٍخ فً نجُبٌ، إنى يحبضسح ثؼُٕاٌ: "انًعهًٌٕ فً أٔظزسانٍب" ٌهمٍٓب 
فً  9رشسٌٍ انثبًَ اندبزي ػُد انساثؼخ ثؼد انظٓس فً انمبػخ ة  52انصحبفً ٔنٍد ػهً، ٔذنك ٌٕو األثٍٍُ 

 ى كٕندج ْٕل. يجُ
 ظزكٌٕ انًحبضسح ثبالَكهٍصٌخ ٔظززُبٔل ربزٌخ اندبنٍخ انًعهًخ فً أٔظزسانٍب َٔدبحبرٓب ٔرحدٌبرٓب ٔفسصٓب.

 
 
 

 ندوة حول مشروع اصالح التعليم العالي 
دػب يؼٓد ػصبو فبزض نهعٍبظبد انؼبيخ ٔانشؤٌٔ اندٔنٍخ فً اندبيؼخ األيٍسكٍخ فً ثٍسٔد إنى َدٔح 

يٍ ضًٍ ظهعهخ يحبضساد انًؼٓد حٕل هٍصٌخ حٕل يشسٔع اصالذ انزؼهٍى انؼبنً، ٔيحبضسح ثبالَك
رشسٌٍ انثبًَ اندبزي ثٍٍ انحبدٌخ ػشسح ٔانُصف صجبحًب ٔانٕاحدح  52انعٍبظبد انؼبيخ، ٔذنك ٌٕو انثالثبء 

 فً يجُى كٕندج ْٕل.  9ثؼد انظٓس فً انمبػخ ة 



ٔظٍزكهى فٍٓب يدٌس ػبو ٔشازح انزسثٍخ ٔانزؼهٍى انؼبنً  انجسٔفعٕز أحًد خاّلل،  ظزكٌٕ انُدٔح ثبالَكهٍصٌخ
ٔأيٍٍ ػبو يدهط انجحٕس اندكزٕز شفٍك يمجم، ٔيدٌس يكزت ضًبٌ انُٕػٍخ ٔانفؼبنٍخ انًؤظعبرٍخ فً خبيؼخ 

 انسٔذ انمدض فً انكعهٍك اندكزٕز خٕزج ٌحشٕشً.

 
  
  نهزؼهٍى انؼبنً   انهٍجسانً   األيٍسكً   ٔرؼزًد انُظبو انزؼهًًٍ   9622انؼبو    ثٍسٔد فً   رأظعذ اندبيؼخ األيٍسكٍخ فً 
 رضى ٍْئخ رؼهًٍٍخ يٍ   خبيؼخ ثحثٍخ ردزٌعٍخ،   ٔاندبيؼخ ًْ  . كًُٕذج نفهعفزٓب انزؼهًٍٍخ ٔيؼبٌٍسْب ٔيًبزظبرٓب 
ٌُبْص يبئخ    يب   رمّدو اندبيؼخ حبنًٍب     . خطبنت ٔطبنج   8500   حٕانًيٍ    طالثًٍب   أػضبء ٔخعًًب  700  ٍي سثكأ 

  طجًٍب   كًب رّٕفس رؼهًًٍب  . انطت   ٔاندكزٕزاِ فً   ٔاندكزٕزاِ،   ٔانًبخٍعزس،   ثسَبيح نهحصٕل ػهى انجكبنٕزٌٕض،
  . ظسٌسًا   054    فٍّ   ٌضى يعزشفًى   انري   يسكصْب انطجً   فً   ٔردزٌجًب 
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