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  تستضيف مؤتمر الجمعية الدولية لدراسة البيئات التقليدية   األميرآية  

  
.   عشر للجمعية الدولية لدراسة البيئات التقليدية   بيروت المؤتمر الثاني   تستضيف الجامعة األميرآية في

   ". يوطوبيا التقاليد : " ويحمل المؤتمر عنوان 
  

آتاب من تأليف السير توماس    ظهر للمرة األولى في   مفهوم فلسفي   الفاضلة هي واليوطوبيا أو المدينة
الجوانب االجتماعية والسياسية    وباألخص في   ويدل المفهوم على الحضارة أو المكان المثالي، .  مور

   . ألفالطون "  الجمهورية "  وقد استوحى مور مدينته من آتاب .  وغيرها
  

مع    مبنى وست هول،   قاعة سهيل بطحيش في   في   آانون األول الجاري 15   األربعاء   غدًا   يفتتح المؤتمر
من جامعة    غيليم،   ومارك   من الجامعة،   وهويدا الحارثي،   آلمات لرئيس الجامعة الدآتور بيتر دورمان،

  ورئيس الجمعية،   بيرآلي   آاليفورنيا،من جامعة    يتكلم نزار السياد،   ثم .  الواليات المتحدة   أوريغون في
العموم  (  مبنى وست هول   القاعات المختلفة في   بعد ذلك تتواصل الجلسات في .  يوطوبيا التقاليد   عن 

   . الجاري   18   وذلك حتى مساء السبت في   ، ) وبطحيش وملحس وغيرها
  

وتاريخ    مجاالت تتراوح بين الهندسة المعمارية وتاريخها،   في   عالميًا   باحثًا   140   المؤتمر   يشترك في
والدراسات     وعلم االجتماع،   والتصميم،   والتاريخ،    والجغرافيا،   الفنون الجميلة، واالنتروبولوجيا،

   النظرية والمكان   سيحاول المؤتمر استكشاف آيفية تغّير مبادىء اليوطوبيا في  . وغيرها   الحضرية،
   . القرن الواحد والعشرين   حول موضوع اليوطوبيا والتقاليد في    وسيترآز .  سب التقاليدبح 

  
   : وستتناول المداوالت ثالثة محاور

  
   ". مواجهة الحقائق الجامدة   المثاالت اليوطوبية في " -  1
  
   ". ممارسات اليوطوبيا وسياسات التقاليد " -  2
  
   ". ومكان االختالفاليوطوبيا  " -  3
  

تهدف الى إرساء التفاهم    غير ربحية،   الجدير بالذآر أن الجمعية الدولية لدراسة البيئات التقليدية جمعية
مؤتمر اعُتبر    في   بيرآلي،   في 1988   العام   وقد تأسست في .  عبر الحضارات والبيئات المختلفة

واإلمارات العربية    بريطانيا، وتايلند،   لك آل سنتين وعقدت فيوتوالت مؤتمراتها بعد ذ .  مؤتمرها األول
   . وفرنسا   وتونس،   والواليات المتحدة األميرآية،   ومصر،   آونغ، وإيطاليا،   وهونغ   دبي،  -  المتحدة
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  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   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،   امج للحصول على البكالوريوس،يناهز مائة برن   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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