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التغيرات العميقة حول  الرابع   يعقد مؤتمره الدولي   األميرآية   مرآز الوليد بن طالل في
  الغرب   وفي   العالم العربي   والمتالحقة في

  
مؤتمره بيروت إلى    الجامعة األميرآية في   دعا مرآز الوليد بن طالل للدراسات واألبحاث األميرآية في

يشارك فيه أآثر من تسعين    والذي "  شمال أفريقيا/أميرآا والشرق األوسط  : حدود متنّقلة :  " الرابع   الدولي
  . حول العالم   من ثمانية عشر بلدًا   باحثًا

   
الغرب وإلى مراجعة    وفي   العالم العربي   يهدف المؤتمر إلى دراسة التغيرات العميقة والمتالحقة في

لعالقات التاريخية والثقافية واالقتصادية والسياسية بين الواليات المتحدة والشرق األوسط وشمال ا
  . أفريقيا

   
غولدن توليب    فندق   بحفل استقبال في   الجاري   11   ُيفتتح المؤتمر عند الخامسة بعد ظهر األربعاء

مدير معهد عصام فارس    خوري،   السيد رامي   خطاب االفتتاح المتحدث الرئيسي   يلقي   وهناك .  سيرينادا
  . بيروت   الجامعة االميرآية في   للشؤون الدولية والسياسة العامة في

   
حيث ستكون جلساته مفتوحة للطالب    الجامعة،   ينتقل المؤتمر الى مبنى وست هول في   بعد ذلك

  الفالق   تحدي "  بعنوان    جلسة عامة   نيآانون الثا   12   يوم الخميس   وتعقد .  وللجمهور مجانًا
  ومونامي   وتضم البحاثة رباب عبد الهادي، "  الثورات العربية والدراسات األمريكية :  الداخلي / الخارجي

وتعقد جلسة عامة ثانية  .  من الواليات المتحدة   غيلمور،   وروث   وجيمس فيف،   غارسيا،   وميليسا   موليك، 
  غونزاليس،   يشترك فيها مارك "  شوارع بيروت   بروآلين تفوز في "  الهيب هوب بعنوانعن رقصة 

وتتناول الجلسات العشرة الباقية ذلك اليوم الجماليات    العليم،   و سامي   عمر شكاآي   ونزار وطاد، 
  رجمة والربيع العربيوالحدود الثقافية والت   وشجرة عائلة الصهيونية،   والسياسات االسالمية الدولية،

  . غيرها   ومواضيع   والجندر، 
   

   وستضم ".  مقاطعة اسرائيل الثقافية والعلمية "   تعقد جلسة عامة بعنوان   آانون الثاني   13   يوم الجمعة
  .   هذه الجلسة البحاثة جي 
براشاد من    لبروفسور فيجايسيختم المؤتمر ا .  وماجد شحادة   ومالين جوهر شولر،   آوناني،   آيهوالني 

عالم ما بعد    تأمالت في :   مطلق األحوال   إنها مجرد ليلة في "  مع آلمة بعنوان   آلية ترينيتي
  نظرة الغرب الى الثورات العربية والسياسات البيئية،   وتتناول الجلسات الباقية ذلك اليوم أيضًا ". أميرآا

والخوف من    وسياسات التعليم العالي،   واالقتصادات الظاهرة،   والجامعات ذات الطابع األميرآي، 
  . وغيرها من المواضيع   حفظ األمن،   والطائرات من دون طيار والرابوطات في   اإلسالم،



   
يوم    ويخّصص .  غولدن توليب سيرينادا   فندق   ويختتم المؤتمر مساء الجمعة بحفل استقبال وعشاء في

وبوابة  .  والخيام   وقلعة الشقيف،   مليتا،   السبت لرحلة إلى الجنوب تشمل زيارة متحف حزب اهللا في
  . فاطمة

   
على الموقع    ذلك برنامج المؤتمر الكامل وإجراءات التسجيل،   بما في   هذا وتتوفر معلومات إضافية،

 http://www.aub.edu.lb/fas/casar/Conferences/IV/Pages/Program.aspx:  االلكتروني
  
  4195   مقسم   01 - 350000   ويمكن االتصال بالمرآز على الرقم 

  
  ألميرآية فيالجامعة ا   وتجدر اإلشارة إلى أن مرآز الوليد بن طالل للدراسات واألبحاث األميرآية في

.  بفضل هبة آبيرة من األمير الوليد بن طالل بن عبد العزيز آل سعود   2003   العام   بيروت تأسس في 
من    يسعى إلى تعزيز التفاهم بين شعب الواليات المتحدة والعالم العربي   مستقل   وهو مرآز أآاديمي 

  : هي   ُعقدت فيه سابقًا   ولية الثالثة التيوالمؤتمرات الد .  خالل جهود البحث والتعليم والتوعية
   
  2010 "   أميرآا والشرق األوسط :  والتباعد   محاور التالقي " - 

  
  2008 "  أميرآا والشرق األوسط :  الحرية والعدالة " - 

  
  2005 "  أميرآا   الشرق األوسط في/الشرق األوسط   أميرآا في " - 

  
 
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   ة فيتأسست الجامعة األميرآي  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    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   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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