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 أنشطت مقبلت في الجامعت األميركيت في بيروث

 

 ندوة عن قىانين النارجيلت في لندن 
كٍت فً بٍشٔث إنى َذٔة نخحهٍم حدشبت يذٌُت نُذٌ فً دعج كهٍت انعهٕو انصحٍت فً اندبيعت األيٍش

 حطبٍق انخششٌعبث عهى صُبعت انُبسخٍهت.
فً قبعت َبٍم انبغخبًَ فً  2102حششٌٍ األٔل   2عُخقّذو انُذٔة عُذ انثبٍَت عششة ظٓش األسبعبء 

ذٍَت يبُى فبٌ داٌك فً اندبيعت. ٔعخشًم عشضًب نًقببالث يع أفشاد يٍ انغهطبث انًحهٍت انهُ
 يٕقع حخٍح حذخٍٍ انُبسخٍهت نشٔادْب. 011يٕندٍٍ بخطبٍق انخششٌعبث عهى حٕانً 

ٌخكهى فً انُذٔة ببالَكهٍضٌت انذكخٕس يحًذ خٕاد ْٕٔ طبٍب يعبنح ٔببحذ فً يعٓذ ايبشٌبل كٕنذج 
ب نهصحت انعبيت فً نُذٌ. ْٕٔ حبنًٍب صيٍم صائش فً اندبيعت األيٍشكٍت فً بٍشٔث ٔسائذ فً بشٌطبٍَ

 فً أبحبد حذخٍٍ انُبسخٍهت.
 
 

 ندوة عن مصادر تلىث الهىاء 
ّٕد انٕٓاء فً  دعج دائشة انكًٍٍبء فً اندبيعت األيٍشكٍت فً بٍشٔث إنى َذٔة بعُٕاٌ "يصبدس حه

 بٍشٔث: ْم اصدادث أو حشاخعج؟".
ء )إنًش فً يبُى انكًٍٍب 2102حششٌٍ األٔل   2عُخقّذو انُذٔة عُذ انشابعت يٍ بعذ ظٓش األسبعبء 

، فً انحشو انغفهً يٍ اندبيعت. ٔعخقّذو انُذٔة انبشٔفغٕسة 010ٔيًذٔحت انغٍذ بٕبغج(، انغشفت 
 َدبة صهٍبب، ٔانذعٕة عبيت.

  
 

 حفلت مىسيقيت 
فً بٍشٔث إنى حفهت عضف عهى انبٍبَٕ يٍ دعب َبدي أصذقبء عٌٕغشا ببنخعبٌٔ يع اندبيعت األيٍشكٍت 

فً  2102حششٌٍ األٔل  2أداء انٍبَٕس خهٍفّ ٔيحًذ عبهبم، ٔرنك عُذ انثبيُت يٍ يغبء انخًٍظ 
قبعت األعًبهً ْٕل. ٔفً انبشَبيح يقطٕعبث  نببخ ٔيٕعكٕعكً ٔدٌبٕعً ٔبٍخٕٓفٍ ٔبٕنُك 

 ٔببسحٕنذي ٔعبٌ عبٌُض. ٔانحضٕس يدبًَ.

 
 



  انهٍبشانً   األيٍشكً   ٔحعخًذ انُظبو انخعهًًٍ   0611انعبو    بٍشٔث فً   عت األيٍشكٍت فًحأعغج اندبي  
  خبيعت بحثٍت حذسٌغٍت،   ٔاندبيعت ًْ  . كًُٕرج نفهغفخٓب انخعهًٍٍت ٔيعبٌٍشْب ٔيًبسعبحٓب   نهخعهٍى انعبنً 
حقّذو      . طبنب ٔطبنبت   8000   حٕانً يٍ   طالبًٍب   أعضبء ٔخغًًب  700  ٍي شثكأ  حضى ٍْئت حعهًٍٍت يٍ 

ٔانذكخٕساِ    ٔانذكخٕساِ،   ٔانًبخٍغخش،   ٌُبْض يبئت بشَبيح نهحصٕل عهى انبكبنٕسٌٕط،   يب   اندبيعت حبنًٍب
  . عشٌشًا   021    فٍّ   ٌضى يغخشفًى   انزي   يشكضْب انطبً   فً   ٔحذسٌبًب   طبًٍب   كًب حّٕفش حعهًًٍب  . انطب   فً
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