
 إشعار صحفي
 

 
 

 2015-04-15بيروت: 
 
   

 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 
 

 صنع السياسات و تأثيرها على األبحاثعن  محاضرة 

دعا برنامج السياسات العامة والشؤون الدولية في قسم التخّصصات المشتركة في الجامعة االميركية 
الدكتورة لميا الفتال بعنوان: "هل تؤّثر األبحاث على في بيروت إلى محاضرة باالنكليزية تلقيها 

نيسان الجاري عند الرابعة بعد  17صنع السياسات في دول منظومة مينا؟" وذلك يوم الجمعة 
 الظهر في قاعة مؤتمرات مبنى معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية.

 ث الزراعية في األراضي القاحلة.والدكتورة الفتال هي خبيرة في مركز ايكاردا لألبحا

 

 محاضرة عن اإلبادة األرمنية 

دعت جامعة الكبار في الجامعة األميركية في بيروت إلى محاضرة باالنكليزية بعنوان "اإلبادة 
األرمنية بعد مئة عام: شهادات وإنكار"، تلقيها الدكتورة أردا اكمكجي عند الخامسة بعد ظهر اإلثنين 

 قاعة نبيل البستاني في مبنى فاندايك هول في الجامعة.  في 2015نيسان   20

 والدكتورة اكمكجي هي عميدة اآلداب والعلوم في جامعة هايكازيان. والدعوة مفتوحة للجميع.

 

 معرض المهن 

 32  سيمخلا يموي  ماقيس  الذي و  بيروت إلى معرض المهن السنوي   دعت الجامعة االميركية في
جوار مبنى وست    يف ، ء  اسم ةسداسلاو  ا  حابص ةرشع ةيداحلا نيب يراجلا ناسين  42 ةعمجلاو

وسُيفتتح المعرض في احتفال يقام عند الثانية عشرة   . قربه   الجامعة وعلى الملعب البيضوي   هول في
 والنصف ظهر الخميس أمام مدخل وست هول.



   مكتب شؤون الطالب في   في    والمعرض من تنظيم مكتب خدمات التوظيف والمهن  للطالب،
بين أصحاب العمل والطالب، وخاصة الخريجين أو من    يقالتلل ةصرف داجيإ ىلإ  فدهيو .ةعماجلا

 ضرعملا يف كرتشتو . يوفر عليهم عناء االتصال بمؤسسات عديدة   مما   أوشكوا على التخرج،
  .  تاسسؤملا تارشع

 

 نندوة حول عمل الالجئين الفلسطينيين في لبنا 

دعا مركز األصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة األميركية في بيروت، ولجنة عمل 
الالجئين الفلسطينيين في لبنان إلى ندوة حوار بعنوان: "عمل الالجئين الفلسطينيين في لبنان، حق 

الرابعة نيسان الجاري، عند   24لهم ومصلحة لبنانية إقتصادية واجتماعية" وذلك يوم الجمعة 
 في مبنى كولدج هول في الجامعة. 1والنصف بعد الظهر، في القاعة ب

سيدير النقاش مدير مركز األصفري للمجتمع المدني والمواطنة فاتح عزام  ويتحدث فيه السفير 
سمير الخوري، من لجنة عمل الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وكريم نمور، العضو في الجمعية 

فكرة القانونية" وفي مكتب نزار صاغية للمحاماة. وستكون المداوالت بالعربية غير الحكومية "الم
 مع توفّر ترجمة فورية إلى االنكليزية.

 
 
 
 
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . معاييرها وممارساتهاكنموذج لفلسفتها التعليمية و   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيا     أعضاء وجسما    700  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

والدكتوراه    والدكتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليا  
  . سريرا     420    فيه   يضم مستشفى     الذي   مركزها الطبي   في   وتدريبا     طبيا     كما توّفر تعليما    . الطب   في
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