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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 

 

 احتفال اطالق دبلوم الدراسات العليا في ادارة مشاريع الرعاية الصحية 
 

دعا مركز التعليم المستمر في الجامعة األميركية في بيروت بالتعاون مع شركة سي أم سي أس إلى 

مجال الرعاية الصحة وذلك يوم الخميس  -وم الدراسات العليا في ادارة المشاريع االحتفال بإطالق دبل

آذار الجاري عند الحادية عشر صباحا في قاعة المعماري في كلية سليمان العليان إلدارة األعمال  26

ويُختتم بفترة أسئلة  في الجامعة. وسيكون االحتفال تحت رعاية وزير الصحة وائل أبو فاعور.

 ة. وأجوب

وإلى الوزير أبو فاعور، سيتكلم في االحتفال مدير مركز التعليم المستمر في الجامعة زياد شعبان؛ 

مدير فرع لبنان في شركة سي أم سي أس الدكتور سعدي عدرا، والمدير المؤسس لتعاون الريادة 

رئيسة نقابة  والمبادرة في نظُم الصحة في كلية العلوم الصحية في الجامعة الدكتور شادي صالح، و

كلود  PMIالتمريض في لبنان هلن سماحة نويهض، ورئيسة فرع لبنان في معهد ادارة المشاريع  

 خليل. وستكون معظم الكلمات باالنكليزية.

 

 محاضرة حول منهج التاريخ 
 

دعت دائرة التاريخ واآلثار في الجامعة األميركية في بيروت مع الهيئة اللبنانية للتاريخ، ومركز 

راسات اللبنانية، إلى محاضرة بعنوان: "الصراع حول منهج التاريخ: تجربة لبنان وانكلترا، وذلك الد

في مبنى  1آذار الجاري من الرابعة إلى السادسة بعد الظهر، في قاعة المحاضرات ب  26يوم 

 كولدج هول في الجامعة. 

يستين كاونسل من جامعة الجزء األول من المحاضرة سيكون باالنكليزية وستلقيه الدكتورة كر

كامبريدج. وسيكون هذا الجزء بعنوان: "أساتذة التاريخ مطّورون للمناهج: تشكيل مناهج التاريخ في 

 (".2014-1991انكلترا )

القسم الثاني من المحاضرة سيكون بالعربية، من إلقاء الدكتور سيمون عبد المسيح، من الجامعة 

 ج مادة التاريخ في لبنان في المرحلة االبتدائية".اللبنانية، وسيكون بعنون "صياغة منه

 وتلي المحاضرة مناقشة. وستتوفر ترجمة فورية بين االنكليزية والعربي.

 



 ندوة عن تمويل مشاريع الزراعة والتغذية 
 

تقيم دائرة الزراعة في كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة األميركية في بيروت ندوة بعنوان: 

ل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الزراعة والتغذية: فرص جديدة، تحديات جديدة" " تموي

 من مبنى الزراعة. 102آذار، عند الخامسة مساًء، في الغرفة  26وذلك يوم الخميس 

وسيتكلم في الندوة منسق برنامج ادارة األعمال الزراعية في الكلية الدكتور جاد شعبان. وسيكون 

المحاضران الرئيسيين في الندوة النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان الدكتور سعد عنداري، ورئيس 

. شركة كفاالت الدكتور خاطر بوحبيب. وسينسق الندوة الدكتور علي شلق، من دائرة الزراعة

 وستكون مداوالت الندوة باالنكليزية وسيليها حوار مفتوح.

 

 إطالق كتاب 
اللقاء األرثوذكسي  دعا برنامج أنيس المقدسي لآلداب في الجامعة األميركية في بيروت بالتعاون مع

ودار الفارابي إلى االحتفال إطالق كتاب: "أسد رستم مؤسس علم التاريخ في العالم العربي" وذلك 

البستاني في مبنى فان دايك في  نبيل قاعة، في  السادسة مساءً عند آذار الجاري،  26يس يوم الخم

 ، بتقديم من األستاذة أمل ديبو.باللغة العربية وسيحاضر األب جورج برباري للمناسبةالجامعة. 

 

 حفلة موسيقية كالسيكية 
حفلة من الموسيقى دعت جمعية هامازكايين بالتعاون مع الجامعة األميركية في بيروت إلى 

آذار الجاري،  28الكالسيكية تؤديها السوبرانو شوغيك طوروسيان، وذلك عند الثامنة مساء السبت 

. والحفلة برعاية هوفيغ ومارال كركجيان. وسيشارك في األداء في الجامعةفي قاعة األسمبلي هول 

موسيقى، بقيادة المدير الفني هاسميغ  كسبريان على البيانو مع أوركسترا معهد برسيغ غاناتشيام لل

 أشود جندرجيان.
 

  
 
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    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  هيئة تعليمية منتضم  

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