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  مؤتمر دولي في األميرآية حول الشباب والجنس والتعبير عن الذات في العالم العربي

  
ينظم معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميرآية في بيروت ، بالتعاون 

المحددة للتعبير الجنسي مع معهد غوتيه في لبنان، مؤتمرًا متعدد التخصصات لبحث ودراسة العوامل 
  .بين الشباب في العالم العربي

  
يشكل المؤتمرجزءًا من منتدى البحوث والسياسات حول الشباب في العالم العربي وسيعقد يومي 

نيسان الحالي ابتداًء من الساعة التاسعة صباحًا، وذلك في الوست هول في  7و 6األربعاء والخميس في 
  .علماء اجتماع من العالم العربي ومن أوروبا والواليات المتحدة وسيجمع المؤتمر. قاعة بطحيش

  
يستكشف هذا المؤتمر بعض األبحاث التي أجريت في هذا المجال، ويدرس آيفية صوغ وتحديد الدين 

والقيم االجتماعية والسياسية، واالقتصاد، والعلوم، للحياة الجنسية في آل ثقافة، مع الترآيز بشكل 
آما يستكشف المؤتمرالطرق المختلفة التي يعبر . سنة 30الذين تقل أعمارهم عن خاص على الشباب 

من خاللها  الشباب في الشرق األوسط، أو بين الجاليات المهاجرة من خارج المنطقة عن المواضيع 
إلى  وسيتم تناول هذه القضايا من قبل باحثين أآاديميين، جنبًا . الجنسية من خالل اإلنتاج الثقافي والفني

ومن المتوقع أن تساهم القضايا التي ستناقش في المؤتمر  .جنب مع فنانين تناولوا هذه المسألة في عملهم
  .في صياغة بعض برامج األبحاث ذات الصلة بالشباب في منطقة الشرق األوسط في السنوات المقبلة

  
حالي تتناول الحياة الجنسية نيسان ال 8و  7و  6وبالتوازي مع المؤتمرسيتم عرض أفالم سينمائية مساء 

  .في الثقافة العربية
 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aub.edu.lb/communications/PublishingImages/images/AUB_color_Black_Pantone.eps�


  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  تدريسية، جامعة بحثية   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   يًاطب   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
  
  
   

 
For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Media Relations Officer, ma110@aub.edu.lb, 01-353 228 

  
  

Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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