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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 
 

 محاضرة عن السياسات العربية حول البطالة  

دعا برنامج السياسات العامة والشؤون الدولية في شعبة برامج الجامعة للتخصصات المتداخلة، في الجامعة  

سياسات العربية األميركية في بيروت، إلى محاضرة باالنكليزية يلقيها الدكتور علي القادري بعنوان "فشل ال

عند العاشرة والنصف صباحاً في قاعة المؤتمرات في  2015نيسان  30حول البطالة" وذلك يوم الخميس 

معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة. والدكتور القادري هو أستاذ في جامعة 

  .سنغافورة الوطنية

 

 محاضرة حول حرب اليمن 

العربية والشرق أوسطية، مع معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية،  دعا مركز الدراسات

أيار  5في الجامعة األميركية في بيروت، إلى محاضرة باالنكليزية يلقيها الباحث فارع المسلمي يوم الثالثاء 

 .عند الثانية عشرة ظهراً في قاعة المطالعة في المعهد

صنعاء للدراسات االستراتيجية الذي شارك في تأسيسه. وستكون والباحث المسلمي هو رئيس مركز 

لماذا فشل تحّول اليمن الذي رعته األمم المتحدة؟ نظرة إلى الحرب الحالية واليمن ما بعد "المحاضرة بعنوان

 ."الثورة

 

 الجامعة األميركية في بيروت تحتفل بعيدها الخامس جامعة الكبار في 

معة األميركية في بيروت بعيدها الخامس، وبهذه المناسبة، يقيم رئيس الجامعة الجا  تحتفل جامعة الكبار في

الدكتور بيتر دورمان وزوجته حفل استقبال في مقر إقامة الرئيس في الحرم الجامعي، في ماركواند هاوس، 

 أيار القادم، بين الخامسة والسابعة مساًء. 5وذلك يوم الثالثاء 



مج تعليمي رائد للكبار في السن. ويهدف فيما يهدف إلى تشجيع التعلم من يذكر أن جامعة الكبار هي برنا

اجل متعة التعلم. ويقدم فرصة مميزة للكبار للبقاء في حالة ذهنية مَحفزة وليبقوا أعضاء فاعلين في المجتمع. 

ويوّفر مجموعة واسعة من النشاطات تشمل مجموعات الدرس، والرحالت التثقيفية، والمحاضرات حول 

 .2010عدد واسع من المواضيع. و قد أُطلق البرنامج في أواخر العام 

 

 حفل استقبال لعصبة السيدات 

دعت عصبة السيدات في الجامعة األميركية في بيروت إلى حفل استقبالها السنوي في ماركواند هاوس وهو 

 .أيار القادم عند الخامسة والنصف مساء   8  منزل رئيس الجامعة في الحرم الجامعي، وذلك يوم الجمعة

 .وفي البرنامج الذي تقدمه سفارة الفيليبين في لبنان موسيقى ورقص شعبي

 

 
 

وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
ها. والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية من كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارسات

تقّدم الجامعة حالياً ما يناهز مائة   طالب وطالبة. 8000أعضاء وجسماً طالبياً من حوالي  700 أكثر من
والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر تعليماً طبياً برنامج للحصول على البكالوريوس، 

 سريراً. 420  وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
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