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الجامعة األميركية في بيروت تستعد إلطالق برنامج "جامعة الكبار" للعام األكاديمي
الجديد
حضخعذّ اندبيعت األيٍشكٍت فً بٍشٔث الطالق بشَبيح "خبيعت انكببس" ،نهعبو األكبدًًٌ اندذٌذٔ ،رنك فً
احخفبل ٌمبو ٌٕو انخًٍش  77أٌهٕل اندبسي بٍٍ انخبيضت ٔانضببعت يضبءً ،فً لبعت ٔصج ْٕل.
ْٔزا انبشَبيح ألٍى بًببدسة يٍ اندبيعت ْٕٔ بشَبيح حعهًًٍ سائذ نهًخمذّيٍٍ فً انعًش يٍ خٍشاٌ
اندبيعت ٔخشٌدٍٓبٌٓٔ ٔ .ذف فًٍب ٌٓذف إنى حشدٍع انخعهى يٍ اخم يخعت انخعهىٔ .صٕف ٌمذو فشصت
يًٍزة نهًخمذّيٍٍ فً انعًش نهبمبء فً حبنت رٍُْت يحفّزة ٔنٍبمٕا أعضبء فبعهٍٍ فً انًدخًعٔ .صٍٕفّش
يشٔحت ٔاصعت يٍ انُشبطبث حشًم يدًٕعبث انذسسٔ ،انشحالث انخثمٍفٍتٔ ،انًحبضشاث حٕل عذد
ٔاصع يٍ انًٕاضٍعٔ .صخضى بعض األَشطت طالببً حبنٍٍٍ فً اندبيعتٔ .صٍمٕو يخطٕعٌٕ يٍ اندبيعت
ببداسة حهمبث انبشَبيح.
ٌٔبذأ انخضدٍّم فً "خبيعت انكببس" بٍٍ  5ٔ 1حششٌٍ األٔل ٌٔ 7117ضخًش انبشَبيح نفصم انخشٌف،
يٍ  15حششٌٍ األٔل حخى  6كبٌَٕ األٔلًٌٔ .كٍ انحصٕل عهى يعهٕيبث اضبفٍت عهى انًٕلع
االنكخشًَٔ
www.aub.edu.lb/seniors
أٔ ببالحصبل عهى انبشٌذ االنكخشًَٔ:
ufs@aub.edu.lb
أٔ ببالحصبل عهى انشلى
01/350000
يمضى
7562
ٔكبٌ بشَبيح "خبيعت انكببس" لذ أُطهك فً أٔاخش انعبو  7111بإششاف انبشٔفضٕسة صٍُخٍب يٍُخً انخً
حمٕد يببدسة حضٍ اندٕاس فً اندبيعت األيٍشكٍت فً بٍشٔثٔ ،انبشٔفضٕسة عبهت صببعً ًْٔ خبٍشة فً
انخمذو ببنعًش بشكم صحًٔ .لذ اصخغشق إعذاد انبشَبيح عبيٍٍ يٍ انخخطٍط لبيج خالنًٓب يٍُخً
ٔصببعً بخُظٍى حهمبث َمبط كًب اصخًزخج أساء انخشٌدٍٍ انًخمذيٍٍ فً انضٍ.

حأصضج اندبيعت األيٍشكٍت فً بٍشٔث فً انعبو ٔ 1866حعخًذ انُظبو انخعهًًٍ األيٍشكً انهٍبشانً
نهخعهٍى انعبنً كًُٕرج نفهضفخٓب انخعهًٍٍت ٔيعبٌٍشْب ٔيًبسصبحٓبٔ .اندبيعت ًْ خبيعت بحثٍت حذسٌضٍت،
حضى ٍْئت حعهًٍٍت يٍ أكثش يٍ  600أعضبء ٔخضًبً طالبٍبً يٍ حٕانً  8000طبنب ٔطبنبت .حمذّو
اندبيعت حبنٍبً يب ٌُبْز يبئت بشَبيح نهحصٕل عهى انبكبنٕسٌٕسٔ ،انًبخٍضخشٔ ،انذكخٕسأِ ،انذكخٕساِ
فً انطب .كًب حٕفّش حعهًٍبً طبٍبً ٔحذسٌببً فً يشكزْب انطبً انزي ٌضى يضخشفىً فٍّ  071صشٌشاً.
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