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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 

 المؤتمر األول لعلوم المواد والطاقة في الجامعة األميركية في بيروت 

دعت الجامعة األميركية في بيروت إلى مؤتمرها األول لعلوم المواد والطاقة، والذي تقيمه يوم الثالثاء 
ي بين التاسعة صباحاً والثانية بعد الظهر في قاعة سمير الزعبري لمحاضرات العلوم نيسان الجار 22

قرب مبنى دائرة البيولوجيا في الحرم الجامعي السفلي. والمؤتمر من تنظيم مبادرة علوم المواد في كلية 
للطاقة  اآلداب والعلوم، وكلية الهندسة والعمارة. وهو مدعوم وممّول من معهد منيب وأنجال المصري

 .والموارد الطبيعية. وستكون مداوالته باالنكليزية

ُيفتتح المؤتمر بكلمات لوكيل الشؤون األكاديمية الدكتور أحمد دالل، وعميد كلية اآلداب والعلوم باتريك 
ماكغريفي، وعميد كلية الهندسة والعمارة مكرم سويدان. بعد ذلك يحاضر الباحثان مايكل عزيز )جامعة 

سباستيان فولز )المركز الوطني لألبحاث العلمية في فرنسا(. ثم يعلن السيد عمر المصري هارفارد( و
أسماء الفائزين بمنح من معهد منيب وأنجال المصري للطاقة والموارد الطبيعية في دورته البحثية 
 .الخامسة. ويلي ذلك عرض بوسترات  صممها الطالب وُتمنح جوائز للفائزين الثالثة األُول بينهم

 :للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع االلكتروني
http://www.aub.edu.lb/units/masri_institute/workshops/Pages/MaterialsS

cienceandEnergy.aspx 

 

 محاضرة عن تأثير المـركز اللبنـاني للدراسـات السياسية 

حاضرة باالنكليزية يلقيها سامي عطا دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية إلى م
نيسان  22هللا، مدير المركز اللبناني للدراسات السياسية، وذلك عند الثالثة والنصف بعد ظهر الثالثاء 

الجاري في قاعة محاضرات المعهد في مبناه الجديد على الملعب البيضوي. وسيتكلم السيد عطا هللا عن 
 .تأثير المركز



حالياَ على دراسات في المركز حول حوكمة قطاع الغاز والسلوك االنتخابي  والسيد عطا هللا يشرف
 .ومراقبة البرلمان واألحزاب السياسية

 

 المؤتمر الثالث عشر لطالب الهندسة 

دعت كلية الهندسة والعمارة في الجامعة االميركية في بيروت إلى مؤتمرها السنوي الثالث عشر 
عقد في مبنى الكلية في الجامعة وذلك يومي االربعاء  والخميس، لطالب الهندسة وخريجيها، والذي سيُ 

نيسان الجاري. ويوّفر هذا المؤتمر مجاالً  للطالب والخريجين لتبادل الخبرات واالطالع  22و 22
 .على المشاريع المختلفة لبعضهم البعض. وستكون مداوالت المؤتمر باالنكليزية

ُيفتتح المؤتمر عند الثامنة والنصف صباح يوم األربعاء ويتكلم في حفل االفتتاح رئيس الجامعة الدكتور 
بيتر دورمان وعميد الكلية الدكتور مكرم سويدان. وسيتم في حفل االفتتاح منح جوائز لخريجين 

ألساتدة والطالب متميزين. ويشمل المؤتمر أربع جلسات  علمية. وسيقدم المعون من بين الخريجين وا
 .عروضاً ألبحاثهم

 www.aub.edu.lb/fea/feasac   :للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الرابط االلكتروني

 

 محاضرة عن العنف والتعذيب في السينما 

دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالتعاون مع دائرة العلوم االجتماعية 
لدراسات االعالمية إلى محاضرة باالنكليزية بعنوان "العنف والتعذيب والسينما: من واالنتروبولوجيا وا

نيسان الجاري في قاعة  22وإلى الشرق األوسط وأميركا الالتينية" وذلك عند الثالثة بعد ظهر األربعاء 
 محاضرات المعهد. وسيلقي المحاضرة الدكتور ريكاردو بروكو، أستاذ علم االجتماع السياسي في

المعهد الدولي للدراسات التنموية والدولية في جنيف. وسترتكز محاضرته على مشروع يقارن بين دور 
األفالم الوثائقية والخيالية في إعادة صياغة الهويات الجماعية عقب الصراعات المسلحة والتحوالت 

 السياسية، في الشرق األوسط وفي أميركا الالتينية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   6611العام    بيروت في   في تأسست الجامعة األميركية 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8500   حواليمن    طالبياً    أعضاء وجسماً   700  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

والدكتوراه    والدكتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حالياً 
  . سريراً    224    فيه   يضم مستشفىً    الذي   مركزها الطبي   في   وتدريباً    طبياً    كما توّفر تعليماً   . الطب   في
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