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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 

 حول العمل الحر محاضرة 
 

في الجامعة األميركية في بيروت إلى محاضرة باالنكليزية لخّريج  دعت جمعية طالب الغرافيك 

سة والنصف من مساء ، وذلك عند الساد(Freelance) الجامعة ستيفانو دي لوكا حول العمل الحر 

في قاعة محاضرات مركز هوستلر للنشاطات الطالبية، في الجاري تشرين الثاني  62األربعاء 

 الجامعة. وسيتكلم المحاضر عن ماهية العمل الحر وفوائده ومجرياته.

 

 محاضرة: ردم الهّوة بين األبحاث والسياسات 
 

في الجامعة األميركية في بيروت إلى  دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية

محاضرة باالنكليزية تلقيها الدكتورة عايدة السعيد بعنوان: "ردم الهّوة بين األبحاث والسياسات 

 6112كانون األول  1كمحفّز للتحوالت االجتماعية واالقتصادية" وذلك عند الثالثة بعد ظهر االثنين 

هي مديرة مركز  السعيدالدكتورة ضوي في الجامعة. وفي قاعة محاضرات المعهد، قرب الملعب البي

 المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين في األردن.

 

 محاضرة عن فلسطين في األدب 
 

معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنية، ودائرة اللغة دعت مبادرة الفنون واالنسانيات، مع 

إلى محاضرة بالعربية بعنوان "روايات األمل:  روت،في الجامعة األميركية في بياالنكليزية، 

 6112كانون األول  6فلسطين في األدب" يلقيها ابراهيم نصرهللا، وذلك عند الثانية بعد ظهر الثالثاء 

 خلف مرصد لي القديم، في الجامعة. 73في المبنى 

يُعتبر من أكثر الكتّاب يكتب الشعر والنثر والنقد األدبي كما أنه رسام ومصّور ووابراهيم نصرهللا 

العرب تأثيراً. وستنّسق مديرة معهد األصفري بالوكالة رانيا المصري جلسة المحاضرة وستوجز 

باالنكليزية محاضرة نصر هللا. وسيشارك أيضاً في الندوة طارق محمود، وهو أستاذ مشارك في 

و مغنّي، وأمل قعواش وهي الجامعة، وسيتكلّم باالنكليزية. وسيشارك إنشاداً أيضاً أبو غابي وه

 رسامة ومؤلفة موسيقية ومغنّية. 

 



 محاضرة عن الدبلوماسية 
 

دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت إلى 

والعشرين: تحديات معاصرة جلسة حوار مفتوح باالنكليزية بعنوان "فن الدبلوماسية في القرن الواحد 

لمهنة قديمة"، يقودها السفير السويسري في لبنان السيد فرانسوا باراس، وذلك عند الرابعة بعد ظهر 

في قاعة محاضرات المعهد. وسيتّخذ الحوار لبنان كمثال ليُظهر تقّدم  6112كانون األول  6الثالثاء 

الحوار مواضيع من مثل: هل ما زالت الدبلوماسية  القوة الناعمة والدبلوماسية العامة. وسيتناول أمبد

 تُجدي في عالم اليوم؟ ما مهاراتها المطلوبة؟ كيف يتعامل الدبلوماسيون والحكومات مع المتغيّرات؟

 

 محاضرة حول الدعارة في لبنان 
 

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

إلى محاضرة باللغة العربية تلقيها غادة جبور، من منظمة كفى، بعنوان: "الدعارة في لبنان: ماذا 

كانون األول عند الخامسة  6يقول المستهلكون الذكور عن األسباب والممارسات؟" وذلك يوم الثالثاء 

 مساًء في قاعة المحاضرات في مبنى وست هول.

 وفسور سمير خلف، وهو أستاذ في علم االجتماع في الجامعة.وستَلي المحاضرة جلسة نقاش مع البر
 

  
 
 
 
 
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   6611العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في 
  سية،جامعة بحثية تدري   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     024    فيه   يضم مستشفى     الذي   مركزها الطبي   في   تدريبا  و   طبيا     كما توّفر تعليما    . الطب   في
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