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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 
 

  بيروت" 20ندوة "توك 
 

 بيروت" 20دعا قسم الهندسة المعمارية والغرافيك في الجامعة األميركية في بيروت إلى ندوة "توك 

(Talk20 Beirut) آذار  30سة مساء االثنين التي ستعقد في مركز هوستلر في الجامعة، عند الساد

 الجاري.

والندوة تجمع مهتمين بالغرافيك وتشمل عروضاً سريعة للشرائح الضوئية )ساليدز( ومحاضرات 

 باالنكليزية لفنانين ومصممين وصحافيين وغيرهم. كما ستستضيف الندوة حفلة موسيقية.

 

 محاضرة للدكتور طارق متري 
 

األميركية في بيروت إلى محاضرة باالنكليزية يلقيها  دعت الجمعية العالمية لخّريجي الجامعة

آذار عند السابعة مساًء في نادي الجمعية في الطابق الثاني من  30الدكتور طارق متري يوم اإلثنين 

 في الحرم الجامعي السفلي. وستتناول المحاضرة متحف سرسق بعد تجديده. ،مبنى ماري دودج هول

محاضرة األولى في سلسلة "أحاديث اإلثنين" التي تقّدم بالتعاون وستكون محاضرة الدكتور متري ال

بين الجمعية العالمية لخّريجي الجامعة األميركية في بيروت وجمعية كرز وليمون الثقافية غير 

 الحكومية. 

 

 أول ندوة عالمية حول سعد هللا ونّوس 
 

طية، ومركز الدراسات ومركز الدراسات العربية والشرق أوس دائرة اللغة االنكليزية، دعت

أول ندوة عالمية حول حياة وأعمال سعد واألبحاث األميركية، في الجامعة األميركية في بيروت إلى 

على هامش مسرحية "االغتصاب" التي ألّفها ونّوس وأنتجتها ، وذلك (1997–1941)هللا ونّوس 

ة عند العاشرة صباح األربعاء أول الجامعة األميركية في بيروت باللغة االنكليزية. وستُعقد هذه الندو

نيسان في قاعة محاضرات معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية. وستكون معظم 

 مداخالتها باالنكليزية. 



تبدأ الندوة بترحيب من البروفسورة سونيا مجشر أتاسي، رئيسة دائرة اللغة االنكليزية في الجامعة، 

ير مركز الدراسات واألبحاث األميركية في الجامعة. ثم تتكلم ديما والبروفسور روبرت مايرز، مد

ونّوس لتعطي أنطباعها الشخصي عن والدها سعدهللا ونّوس. بعد ذلك تُعقد حلقتا الندوة. وسترأس 

البروفسورة مجشر أتاسي الحلقة األولى التي يشارك فيها فريدريك بانيويك والياس خوري وندى 

مايرز الحلقة الثانية التي يتكلم فيها محمد العطار وادوارد زايتر وسحر صعب. ويرأس البروفسور 

عساف. وتختتم الندوة بمالحظات ختامية لسحر عّساف وبعرض لفيلم سينمائي عن ونّوس من اخراج 

عمر أميراالي، عند السادسة مساًء، في قاعة بطحيش في مبنى وست هول. والفيلم هو بعنوان 

أميراالي قبل وقت قصير من وفاة وصّوره هنالك أشياء كثيرة كان يمكن أن يتحّدث عنها المرء" "

 ونّوس.

 

 ندوة حوار حول الطبقات االجتماعية في العالم العربي 
 

دعت دائرة علم االجتماع واالنتروبولوجيا والدراسات االعالمية في الجامعة األميركية في بيروت 

زية بعنوان "إعادة التفكير في الطبقات االجتماعية في العالم العربي" وذلك إلى ندوة حوار باالنكلي

في مبنى كولدج هول في  1نيسان القادم في قاعة المحاضرات ب 2عند الخامسة بعد ظهر الخميس 

 الجامعة.

وسيدور الحوار بين البروفسور فواز طرابلسي، أستاذ علم االجتماع ومؤلّف كتاب "الطبقات 

باالنكليزية(، والدكتور الذي نشرته مؤسسة هاينريش بول والقوة السياسية في لبنان" ) االجتماعية

خالد أبو اسماعيل، مدير قسم السياسات االقتصادية في قسم التنمية االقتصادية والعولمة في اللجنة 

 االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(.
 

  
 
 
 
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    فيبيروت    تأسست الجامعة األميركية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . لبةطالب وطا   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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