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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 محاضرة حول التعامل األميركي مع الشرق األوسط 
 

دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت إلى 
تقدم أو تراجع: واشنطن تحاول التعامل مع شرق أوسط باالنكليزية بعنوان "تمحور،   محاضرة

تشرين األول القادم، عند الثانية بعد الظهر  1فوضوي في نظام عالمي متغّير" وذلك يوم األربعاء 
 في قاعة الندوات في المعهد.

سيلقي المحاضرة الدكتور مايكل هدسون، أستاذ رتبة سيف غبش في الدراسات العربية والعالقات 
ة وأستاذ الشرف، في جامعة جورجتاون، واألستاذ الزائر في جامعة سنغافورة الوطنية وفي الدولي

 المعهد.
 

 محاضرة: التصوير الفوتوغرافي بدور البروباغندا 
 

دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت إلى 
تماري بعنوان "التصوير الفوتوغرافي بدور البروباغندا: باالنكليزية للبروفسور سليم   محاضرة

 2لقطات خليل رعد على جبهة فلسطين وسيناء خالل الحرب العالمية األولى" وذلك يوم الخميس 
مبنى فان   تشرين األول القادم، عند الحادية عشرة قبل الظهر في قاعة محاضرات نبيل البستاني في

 دايك.
تحرير مجلة القدس الفصلية ومجلة حوليات القدس، وأستاذ علم   رئيس والبروفسور سليم تماري هو
كما أنه استاذ مساعد في مركز الدراسات العربية المعاصرة في   االجتماع في جامعة بيرزيت،

ويقول البروفسور تماري أن الصور التي التقطها خليل رعد خالل عمله   جامعة جورجتاون.
الحرب العالمية األولى التقطت ألهداف البروباغندا لكن رعد كمصور مع الجيش العثماني خالل 

 الجيش العثماني يقاتل لصيانة الدولة ضد الغزاة البريطانيين والفرنسيين.  كان يؤمن أن
 

 لقاء حواري: الحيوانات في لبنان 
 

اءاته دعا مركز الحفاظ على الطبيعة، في الجامعة األميركية في بيروت، إلى لقاء جديد في سلسلة لق
الحوارية "تعا نحكي". وسيكون اللقاء بعنوان "من البراري إلى حديقة الحيوان وماذا بعد؟" وسيعقد 

تشرين األول.  2في قاعة محاضرات وست هول عند الخامسة والنصف من مساء الخميس 



دق صا  وسيشارك في اللقاء البيئيون الدكتورة هيام مالط والدكتور منير أبي سعيد والدكتور رياض
والناشطة مريام كلينك. وستنّسق اللقاء خبيرة التواصل الدكتورة ليزا أرنولد. وستكون مداوالت 

 اللقاء باالنكليزية.
 

 
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   1611العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في

  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8500   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   وتدريبا     طبيا     كما توّفر تعليما    . الطب   في
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