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 أوشطت مقبلت في الجامعت األميركيت في بيروث

 

 محاضرة عه الغاز والىفط 
دعب ثشَبيح انُٓذعخ انكًٛٛبئٛخ فٙ اندبيعخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد إنٗ يسبضشح ٚهمٛٓب انذكزٕس يٕعٗ 

ٔرنك عُذ انثبَٛخ عششح يبضٙ ثعُٕا6ٌ "انُفط ٔانغبص، يٍ االعزكشبف انٗ االَزبج ٔانزصذٚش" 
أٚهٕل اندبس٘ فٙ لبعخ يسبضشاد سصق فٙ يجُٗ ثكزم فٙ كهٛخ  46ٔانُصف ظٓش انثالثبء 

انُٓذعخ، فٙ انمغى انغفهٙ يٍ انسشو اندبيعٙ. ٔانذكزٕس يبضٙ ْٕ انًُّغك انعبو نهدُخ انزُمٛت فٙ 
 ششكبد انخهٛح انعشثٙ انٕطُٛخ نهُفط.

 

 ودوة في الشؤون الدوليت 
ذ عصبو فبسط نهغٛبعبد انعبيخ ٔانشؤٌٔ انذٔنٛخ فٙ اندبيعخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد إنٗ دعب يعٓ

َذٔح زٕاس ثعُٕا6ٌ "انمٕٖ انعبنًٛخ، ٔانمٕٖ االلهًٛٛخ ٔانسشة فٙ عٕسٚب". ٌرعمذ انُذٔح عُذ انٕازذح 
فٙ انطبثك األٔل يٍ يجُٗ انجشايح  305أٚهٕل اندبس٘ فٙ انغشفخ  42ثعذ انظٓش ٕٚو انخًٛظ 

(. ٔٚزكهى فٛٓب أَطَٕٙ ثهُغغهٙ، كجٛش انًسبضشٍٚ عٍ انششق األٔعط REPااللهًٛٛخ انخبسخٛخ )
ٔانعاللبد انذٔنٛخ فٙ خبيعخ َٕٛ عبٔس ٔٚهض فٙ أٔعزشانٛب؛ ٔثٕل دٔ كُٕٛ٘، يٍ دائشح انزبسٚخ فٙ 

ٔعُّٛغك  اندبيعخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد؛ ٔآنكظ ثبسدس أعزبر انعهٕو انغٛبعٛخ فٙ األيٛشكٛخ أٚضًب.
 انسٕاس كشٚى انًمذعٙ، أعزبر انعهٕو انغٛبعٛخ فٙ األيٛشكٛخ.

 ْزا ٔعزكٌٕ انًذأالد ثبالَكبنٛضٚخ.
 

 محاضرة عه الهجرة والثىرة في الدول العربيت 
دعذ دائشح انعهٕو االخزًبعٛخ ٔاالَزشٔثٕنٕخٛب ٔانذساعبد االعاليٛخ فٙ اندبيعخ األيٛشكٛخ فٙ 

ٛضٚخ ثعُٕاٌ "انٓدشح ٔانثٕسح فٙ انذٔل انعشثٛخ" ٚهمٛٓب فٛهٛت فبسج، ثٛشٔد إنٗ يسبضشح ثبالَكه
يذٚش يشكض عٛبعبد انٓدشح فٙ انًعٓذ األٔسٔثٙ اندبيعٙ، ٔرنك عُذ انخبيغخ يٍ يغبء انخًٛظ 

 ، خهف يشصذ نٙ انمذٚى فٙ اندبيعخ.53أٚهٕل اندبس٘ فٙ انًجُٗ  42
 

 مؤتمر عه الهىياث الىطىيت 
دعب يشكض انذساعبد انعشثٛخ ٔانششق أٔعطٛخ فٙ اندبيعخ األيٛشكٛخ فٙ ٚشٔد ثبنزعبٌٔ يع انًشكض 
انششلٙ فٙ ثٛشٔد إنٗ يؤرًش ثعُٕا6ٌ "انٕطٍ إنٗ أٍٚ؟ انّٕٓٚبد انٕطُٛخ فٙ انششق األٔعط 

 ٔخُٕة آعٛب انسذٚثٍٛ".



فٙ انثبيُخ ٔانُصف فٙ يجُٗ كٕنذج ْٕل. ٔعٛفززر  3ُٚعمذ انًؤرًش فٙ لبعخ انًسبضشاد ة 
 أٚهٕل اندبس٘ 45أٚهٕل اندبس٘ ٔٚخززى أعًبنّ عُذ انغبدعخ يغبء األزذ  28 انغجذصجبذ 

 
  انهٛجشانٙ   األيٛشكٙ   ٔرعزًذ انُظبو انزعهًٛٙ   3422انعبو    ثٛشٔد فٙ   رأعغذ اندبيعخ األيٛشكٛخ فٙ  
  خبيعخ ثسثٛخ رذسٚغٛخ،   ٔاندبيعخ ْٙ  . يًبسعبرٓبكًُٕرج نفهغفزٓب انزعهًٛٛخ ٔيعبٚٛشْب ٔ   نهزعهٛى انعبنٙ 
رمّذو      . طبنت ٔطبنجخ   8000   زٕانٙيٍ    طالثًٛب   أعضبء ٔخغًًب  700  ٍي شثكأ  رضى ْٛئخ رعهًٛٛخ يٍ 

 ٔانذكزٕساِ   ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبخٛغزش،   ُٚبْض يبئخ ثشَبيح نهسصٕل عهٗ انجكبنٕسٕٚط،   يب   اندبيعخ زبنًٛب
ًٗ   انز٘   يشكضْب انطجٙ   فٙ   ٔرذسٚجًب   طجًٛب   كًب رّٕفش رعهًًٛب  . انطت   فٙ   . عشٚشًا   640   فّٛ   ٚضى يغزشف
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Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
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