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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 

 

 المؤتمر السنوي األول لمعهد األصفري 

 
في الجامعة األميركية في بيروت إلى مؤتمره  األصفري للمجتمع المدني والمواطنيةدعا معهد 

 السنوي األول والذي يتناول المواطنية النشطة.

ر في قاعة سهيل بطحيش في مبنى وست هول في الجامعة أيام الجمعة والسبت واألحد، يقام المؤتم

 شباط الجاري. 22و 21و 20

يُفتتح المؤتمر عند التاسعة صباح الجمعة بكلمات للسيد فاتح عّزام، مدير المعهد، والبروفسور بسام 

المتحدة، ووكيل الشؤون حداد، من معهد الدراسات العربية في جامعة جورج مايسون في الواليات 

 األكاديمية في الجامعة األميركية في بيروت البروفسور أحمد دالل. وسيشمل المؤتمر عشر حلقات.

 ستكون مداوالت المؤتمر بالعربية واالنكليزية وستتوافر ترجمة فورية.

 يمكن االطالع على برنامج المؤتمر بزيارة الرابط االلكتروني التالي:

 

http://www.aub.edu.lb/asfari/Pages/ExploringanAgendaforActiveCitizenship

.aspx 

 

 

  حوار حول مالكولم اكس 
 

ومبادرة  دني والمواطنيةاألصفري للمجتمع المدعا مركز الدراسات واألبحاث األميركية ومعهد 

اآلداب واالنسانيات ودائرة اللغة االنكليزية، في الجامعة األميركية في بيروت، ومعهد الدراسات 

العربية في جامعة جورج مايسون، إلى ندوة حوار حول مالكولم اكس وذلك عند السادسة والنصف 

وست هول. وسيشارك في شباط الجاري في قاعة المحاضرات ب في مبنى  23من مساء األثنين 

الحوار الناشط الحقوقي المخضرم أجامو بركة، والدكتور طارق محمود علي، والباحث دانيال 

درنان. والندوة تُعقد في الذكرى الخمسين العتيال مالكولم اكس وستكون باالنكليزية ومن تنسيق رانيا 

 المصري.
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عاما ولم يُسمح له حينها بإلقاء  51كية في بيروت قبل وكان مالكولم اكس قد زار الجامعة األمير

 خطاب فبها. وهذه المرة سيُلقي خطابه، بلسان الناشط جمال أعور.

 

  محاضرة لجالل توفيق 
دعا برنامج أنيس المقدسي لألداب  في الجامعة األميركية في بيروت إلى محاضرة يلقيها جالل 

شباط الجاري، في قاعة محاضرات  24الثالثاء  توفيق، وذلك عند السادسة والنصف  من مساء

 البستاني في مبنى فان دايك.

يُذكر أن جالل توفيق هو فنان ومخرج سينمائي لبناني وله عدد من المؤلفات. وهو أستاذ الفنون 

 البصرية واألدائية في جامعة الروح القدس في الكسليك. 
 
   
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   1866عام ال   بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   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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