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أنشطت مقبلت في الجامعت األميركيت في بيروث
محاضرة :مشاهدة التلفزيون في العصر الرقمي
دػب يشكض األثحبس ٔانذساعبد األيٍشكٍخ ،فً انغبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد ،إنى يحبضشح رهقٍٓب
ثبالَكهٍضٌخ انذكزٕسح عٍُفش ْٕنذ حٕل يشبْذح انزهفضٌٌٕ فً انؼصش انشقًًٔ ،رنك ػُذ انخبيغخ
يٍ يغبء ٌٕو انضالصبء فً  03رششٌٍ األٔل انغبسي فً قبػخ انًحبضشاد أ فً يجُى ٔعذ ْٕل.
ٔعززُبٔل انًحبضشح رأصٍش انًُبرط انغذٌذح انزٕصٌغ انشقًً ػهى صُبػخ انزهفضٌٌٕ خبصخ فً
انٕالٌبد انًزحذحٔ ،االعزشارٍغٍبد انزً رهغأ انٍٓب اعزذٌْٕبد ْٕنٍٕد ٔشجكبد انجش نهزأقهى يغ
انؼصش انشقًً.
ٔانذكزٕسح ْٕنذ أعزبرح يشبسكخ فً دساعبد األفالو ٔاالػالو فً عبيؼخ كبنٍفٕسٍَب ٔرزُبٔل أثحبصٓب
ػذو رًكٍ انغٍبعبد انزُظًٍٍخ يٍ انهحبق ثبنزقٍُبد االػاليٍخ انشقًٍخ ًْٔ .يؤنفخ كزبة
"ايجشاطٕسٌبد انزشفٍّ" ٔيحشّسح يشبسكخ نكزبة ػٍ ربسٌخ االػالو َٔظشٌزّ ٔصُبػزَُّٔ ،ششد
يقبالرٓب فً كزت ٔدٔسٌبد ػٍ االػالو ٔانصُبػبد انغًٍُبئٍخ ًْٔ .يذٌشح ثشَبيظ يشكض كبسعً-
ٔنف نهصُبػبد االػاليٍخ فً عبيؼخ كبنٍفٕسٍَب ،فشع عبَزب ثبسثشا.
محاضرة" :نوستوس :حكايت شارع في بغداد"
دػب ثشَبيظ أٍَظ انًقذعً فً اَداة انى يحبضشح ٌهقٍٓب انكبرت ٔانشعبو يؼبر اَنٕعً حٕل
كزبثَّٕ" :عزٕط :حكبٌخ شبسع فً ثغذاد"ٔ ،رنك ػُذ انغبدعخ يٍ يغبء يوم الثالثاء في  03رششٌٍ
األٔل انغبسي فً قبػخ انًحبضشاد ة فً يجُى ٔعذ ْٕلٔ .رشًم انًحبضشح حٕاساً يغ َبدس
ثضسي ،يٍ ثشَبيظ انذساعبد انحضبسٌخ فً انغبيؼخ ،حٕل انزكشٌبد ٔانؼٕدح انى انٕطٍ ٔرأيالد
انضيبٌ ٔانًكبٌَٕٔ .عزٕط" كهًخ ٌَٕبٍَخ قذًٌخ رؼًُ انحٍٍُ.
.

رأعغذ انغبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد فً انؼبو ٔ 6611رؼزًذ انُظبو انزؼهًًٍ األيٍشكً انهٍجشانً
نهزؼهٍى انؼبنً كًُٕرط نفهغفزٓب انزؼهًٍٍخ ٔيؼبٌٍشْب ٔيًبسعبرٓبٔ .انغبيؼخ ًْ عبيؼخ ثحضٍخ رذسٌغٍخ،
رضى ٍْئخ رؼهًٍٍخ يٍ أكضش يٍ  600أػضبء ٔعغًبً طالثٍبً يٍ حٕانً  8000طبنت ٔطبنجخ .رقذّو
انغبيؼخ حبنٍبً يب ٌُبْض يبئخ ثشَبيظ نهحصٕل ػهى انجكبنٕسٌٕطٔ ،انًبعٍغزشٔ ،انذكزٕسأِ ،انذكزٕساِ
فً انطت .كًب رٕفّش رؼهًٍبً طجٍبً ٔرذسٌجبً فً يشكضْب انطجً انزي ٌضى يغزشفىً فٍّ  023عشٌشاً.
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