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 2014-09-24بيروت: 
 

 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت

 مؤتمر حول حرب غّزة 
 

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

ة والقانونية" وذلك مؤتمر باالنكليزية بعنوان "حرب إسرائيل على غّزة: المساءلة السياسية واألخالقي

أيلول الجاري، من العاشرة اال الربع صباحاً حتى السادسة والربع مساًء في قاعة  82يوم األحد 

 محاضرات المعهد.

 يمكن االطالع على برنامج المؤتمر على الرابط التالي:

://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/events/20140928_gaza.pdfhttps  

 

 

 محاضرة: استعادة فلسطين بالعمل الثقافي 
 

دعا مركز الدراسات العربية والشرق أوسطية في الجامعة األميركية في بيروت إلى محاضرة 

عد، وذلك يوم باالنكليزية بعنوان "استعادة فلسطين بالعمل الثقافي" يلقيها البروفسور جوزف مس

في مبنى كولدج  1أيلول الجاري، عند الخامسة والنصف مساًء، في قاعة المحاضرات ب  82االثنين 

 هول.

 والبروفسور مسعد هو استاذ الدراسات العربية الحديثة والتاريخ الفكري العربي في جامعة كولومبيا.

 
 

 محاضرة عن المجتمعات المنقسمة 

 
العامة والشؤون الدولية، مع برامج الدراسات العليا في التخطيط  دعا معهد عصام فارس للسياسات

الغرافيك، في الجامعة األميركية في بيروت، إلى المدني والسياسات والتصميم في دائرة العمارة و

محاضرة باالنكليزية بعنوان: "المفارقة في المواطنية والعدالة في مجتمعات منقسمة".  وستلقي 

الدكتورة لين ستايهيلي هذه المحاضرة في قاعة محاضرات المعهد عند السادسة والنصف من مساء 

 أيلول الجاري. 82االثنين 

https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/events/20140928_gaza.pdf
https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/events/20140928_gaza.pdf


هيلي هي أستاذة الجغرافيا البشرية في جامعة ُدرهام في بريطانيا. وتندرج محاضرتها والدكتورة ستاي

 .8112في سلسلة  محاضرات "العدالة االجتماعية والمدينة"، لخريف 

 
  
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   6611العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   ليللتعليم العا 
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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