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 مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت اتمحاضر

 حماية الالجئين السوريين :محاضرة 
دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت الى 

ي جامعة بوسطن، حول حماية الالجئين محاضرة باالنكليزية للدكتورة سوزان أكرم، من معهد القانون ف
آذار الجاري في قاعة المؤتمرات في الطابق  81السوريين، وذلك عند الثانية عشرة ظهر الثالثاء 

الثالث من المبنى الجديد للمعهد، قرب الملعب البيضوي في الجامعة. وسيلي المحاضرة حوار مفتوح. 
ها وتوصياتها حول موضوع حماية الالجئين السوريين. وستعرض الدكتورة أكرم النتائج األولوية ألبحاث

وتندرج جهودها في برنامج يدوم سنتين وينفّذه معهد القانون في جامعة بوسطن حول المسائل القانونية 
 والمشاكل التي تعيق إغاثة الالجئين السوريين.

 

  تغطية الصحفيين للحرب في سورياندوة حول 
امة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت الى ندوة دعا معهد عصام فارس للسياسات الع

مفتوحة باالنكليزية حول تغطية الصحفيين للحرب في سوريا، وذلك عند الحادية عشرة قبل ظهر 
آذار الجاري في قاعة محاضرات المبنى الجديد للمعهد، قرب الملعب البيضوي في  81األربعاء 

 ر سامي نادر، الكاتب في موقع المونيتور والباحث االقتصادي.  الجامعة. وسيدير الحوار الدكتو
ويشترك في الحوار الدكتور جاد ملكي، مدير برنامج الدراسات االعالمية في الجامعة األميركية في 

بيروت؛ والسيد جان عزيز، وهو كاتب في موقع المونيتور وفي صحيفة األخبار؛ والسيد علي هاشم، 
 وقع المونيتور وفي محطة تلفزيون الميادين.الذي يكتب أيضاً في م

 

 "عرض لفيلم "الساحة 
دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت الى عرض 

آذار الجاري عند  02لفيلم "الساحة" بالتعاون مع منظمة هيومان رايتس واتش، وذلك يوم الخميس 
 ساًء، في قاعة محاضرات المبنى الجديد للمعهد، قرب الملعب البيضوي في الجامعة.السادسة م

والفيلم الذي أعّدته جيهان نجيم ورّشح لجائزة األوسكار، يتناول األحداث في مصر بدءاً من التحّرك في 
، ويعرض لمجريات الثورة على لسان ناشطي ساحة 0288كانون الثاني  02ساحة التحرير يوم 

ير الذين قاموا بها. ويلي عرض الفيلم مناقشة مع الدكتورة آسيا الميهي من االسكوا، ونديم التحر
حوري، نائب مدير قسم الشرق األوسط وشمل أفريقيا ومدير مكتب بيروب في منظمة هيومان رايتس 

 واتش.
 



  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   8111العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في  
  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،   هز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،ينا   ما   الجامعة حالياً 
  . سريراً    002    فيه   يضم مستشفىً    الذي   مركزها الطبي   في   وتدريباً    طبياً    كما توّفر تعليماً   . الطب   في
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