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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 

 ندوة حول اإلسكان 
 

بيروت مع    الجامعة األميركية في   دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في
والضريبة على  مؤسسة كونراد أديناور إلى ندوة بعنوان "سياسات اإلسكان، وضبط االيجارات،

 األمالك في لبنان: نحو نموذج عادل اجتماعياً للتنمية الحضرية".
تشرين األول الجاري بين التاسعة والنصف صباحاً والرابعة   42سُتعقد الندوة يوم الجمعة  

والنصف بعد الظهر قي قاعة محاضرات المعهد. وستتوّفر ترجمة فورية باالنكليزية والفرنسية 
 مداوالت الندوة.والعربية لكل 

 

 جائزة فوزي عازار للهندسة المعمارية 
 

دعت دائرة الهندسة المعمارية والغرافيك في كلية الهندسة والعمارة في الجامعة األميركية في 
بيروت إلى االحتفال بمنح جائزة فوزي عازار السنوية للهندسة المعمارية وذلك عند السادسة مساء 

 ري في مبنى الدائرة.تشرين األول الجا 42االثنين 
وُتمنح لطالب في الدائرة كأقساط دراسية لسنته الخامسة بعد أن  6991أُطلقت هذه الجائزة في العام 

 يفوز في مسابقة لطالب السنة الرابعة. 
 

 حفلة موسيقية 
 

دعت السفارة األوسترالية في لبنان بالتعاون مع الجامعة األميركية في بيروت إلى حفلة من موسيقى 
 42لعود يؤّديها العازف األوسترالي الشاب جوزف توادروس وذلك عند الثامنة من مساء الثالثاء ا

 تشرين األول الجاري في قاعة األسمبلي هول.
يذكر أن توادروس عازف ومؤلف لموسيقى العود وهو معروف عالمياً، وقد نجح في جعل موسيقى 

 الغربية. العود من األنواع الموسيقية الرئيسية في الحضارة
 



 ندوة حول الخط العربي 
 

دعا برنامج أنيس المقدسي لآلداب ومركز الدراسات العربية والشرق أوسطية في الجامعة األميركية 
 49في بيروت إلى ندوة حول فن األحرف العربية وذلك عند الخامسة والنصف من مساء األربعاء 

في مبنى كولدج هول. وسيشارك في الندوة  6تشرين األول الجاري في قاعة المحاضرات ب
 والفنان سمير الصايغ والصحفي عبدو وازن واألكاديمي نادر البزري. الخطاط

 
 

  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   6211العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في  
  بحثية تدريسية،جامعة    والجامعة هي  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبياً    أعضاء وجسماً   700  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

والدكتوراه    والدكتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حالياً 
  . سريراً    244    فيه   يضم مستشفىً    الذي   مركزها الطبي   في   وتدريباً    طبياً    كما توّفر تعليماً   . الطب   في
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