
 إشعار صحفي
 

 
 

 2014-11-07بيروت: 
 
 

 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 محاضرة: تجربة صانعة سياسات بيئية  

دعا برنامج التغيرات البيئية والمناخية في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولة، في الجامعة 
تلقيها السيدة ايفون  بعنوان: "تجربة صانعة سياسات بيئية"األميركية في بيروت، إلى محاضرة باالنكليزية 

 عبد الباقي، وزيرة الدولة لمبادرة حماية األمازون في االكوادور.

تشرين الثاني الجاري،في قاعة  7وستلقي السيدة عبد الباقي محاضرتها عند الحادية عشرة صباح الجمعة 
 محاضرات المعهد قرب الملعب البيضوي في الجامعة.

والسيدة عبد الباقي أنشأت مؤسسة لحماية منطقة الغاالباغوس قبالة سواحل االكوادور، وهي منطقة تشتهر 
 بتنوعها البيولوجي.

 

 محاضرة وعرض عن بنك الطعام المصري 
دعت كلية سليمان العليان الدارة األعمال في الجامعة األميركية في بيروت إلى عرض ومحاضرة 

يير العالم عبر المهنية الخيرية: نموذج عمل بنك الطعام" للدكتور ُمعّز الَشهدي، باالنكليزية بعنوان: "تغ
تشرين الثاني الجاري في قاعة محاضرات المعماري  01عند الخامسة والنصف من مساء االثنين   وذلك

 في الكلية.
، كما أنه الرئيس والدكتور الشهدي هو الرئيس التنفيذي لشبكة بنوك الطعام االقليمية وشارك في تأسيسها

التنفيذي والمؤسس المشارك لبنك الطعام المصري الذي أطلقته مجموعة من رجال األعمال في العام 
6112. 

 

 محاضرة: أسطورة المناعة ضد االنقالبات 
دعا مركز الدراسات العربية والشرق أوسطية مع دائرة العلوم السياسية واالدارة العامة في الجامعة 

األميركية في بيروت إلى محاضرة باالنكليزية بعنوان "أسطورة المناعة ضد االنقالبات: العسكر يستولي 
بروفسور هولغر ". يلقي المحاضرة ال6102-0591على السلطة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

تشرين الثاني الجاري  00ألبرخت، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة األميركية بالقاهرة، وذلك يوم الثالثاء 
عند الثانية عشرة والنصف ظهرا في قاعة مؤتمرات معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، 

 في الجامعة. 

 

 محاضرة عن الحوسبة السحابية 



دعا مركز الدراسات واألبحاث األميركية في الجامعة األميركية في بيروت إلى محاضرة باالنكليزية حول 
تلقيها البروفسورة جنيفر هولت، وتنظيماتها، (Cloud internet) الحوسبة السحابية على شبكة االنترنت 

الثالثاء لخامسة والنصف من مساء أستاذة السينما واالعالم في جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا، وذلك عند ا
 تشرين الثاني الجاري، في قاعة المحاضرات في مبنى وست هو 00

 
 
 

وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي  0622تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
امعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية من كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. والجامعة هي ج

تقّدم الجامعة حالياً ما يناهز مائة   طالب وطالبة. 8000أعضاء وجسماً طالبياً من حوالي  700 أكثر من
برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر تعليماً طبياً 

 سريراً. 061  طبي الذي يضم مستشفًى فيهوتدريباً في مركزها ال
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