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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 

 

 مخرج أسطوري من هوليوود في الجامعة األميركية في بيروت 

بدعوة من برنامج الدراسات اإلعالمية في الجامعة األميركية في بيروت، يُحاضر المخرج 

نيسان الجاري في   27عشرة والنصف ظهر اإلثنين األسطوري الهوليوودي روجر آلرز عند الثانية 

  قاعة محاضرات مركز هوستلر للنشاطات الطالبية في الجامعة.

و آلرز هو من من أشهر مخرجي أفالم الرسوم المتحركة وقد حققت أفالمه أكبر اإليرادات. ومنها 

ش". وهو يزور بيروت أفالم  "األسد الملك"، "عالء الدين"، "الحورية الصغيرة"، "الجميلة والوح

لالحتفال بالعرض األول لفيلمه "النبي" المقتبس إلى الرسوم المتحركة عن كتاب جبران خليل 

 جبران.

يذكر أن آلرز بدأ العمل في الرسوم المتحركة في سبعينيات القرن الماضي وعمل في بوسطن  ُُ

يوهات والت ديزني. وهو ولوس انجلوس وتورونتو وطوكيو قبل أن يحقق حلم الطفولة ويلتحق باستد

 يقول أنه ُشغف بكتابات جبران خليل جبران منذ دراسته الجامعية.

 

 مؤتمر صحفي إلطالق جائزة محمود كحيل 
 

بيروت ومكتب وكيل الشؤون األكاديمية فيها، ومبادرة معتز ورادا  في االميركية دعت الجامعة

حترفي الفنون التخطيطية والرسوم الصّواف للشريط المصور العربي، في الجامعة، مع نقابة م

الجاري في  نيسان 29مؤتمر صحفي سيُعقد عند الخامسة مساء االربعاء  التعبيرية في لبنان، إلى

قاعة المعماري في كلية سليمان العليان الدارة األعمال في الجامعة، تحت رعاية وزير الثقافة السيد 

 ريمون عريجي.

د كحيل وفتح باب الترشيح لها. وقد أنشأت الجامعة والمبادرة وسيُعلن المؤتمر إطالق جائزة محمو

الجائزة إلى تشجيع فن هذه الجائزة تكريماً للراحل محمود كحيل، الرائد اللبناني للكاريكاتير. وتهدف 

الشرائط المصورة في العالم العربي عبر تقدير المواهب الغنية واإلنجازات اإلبداعية لفناني الشرائط 



 لكاريكاتير والرسامين في المنطقة.المصورة وا

 

  المؤتمر الرابع عشر لطالب ومتخرجي كلية الهندسة يكّرم تميّز خريجيها القدامى

 والجُدد
 

 عشر السنوي الرابع مؤتمرها بيروت إلى في االميركية الجامعة في والعمارة الهندسة دعت كلية

الجاري في  نيسان 30و 29والخميس، في  لطالب الهندسة ومتخّرجيها، والذي سيُعقد يومي االربعاء

للطالب والخريجين لتبادل التجارب  ميداٌن  المؤتمر الكلية. وهذا قاعة جاسم القتمي في مبنى بكتل في

 واالطالع على مشاريعهم ونشاطاتهم الجارية المختلفة. 

دسة الكهربائية يضم  المؤتمر أربع جلسات تختص بالهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية؛ والهن

 وهندسة الكمبيوتر؛ والهندسة المدنية والبيئية واالدارة الهندسية؛ والهندسة المعمارية والغرافيك.

وسيتّم خالل الجلسات عرض أبحاث يقوم بها مميزون من أساتذة الكلية وطالبها ومتخرجيها. 

وسيكّرم الدكتور زهير علمي خالل حفل افتاح المؤتمر صباح األربعاء. كما سيُكّرم أساتذة 

ومتخرجون مخضرمون وشباب. وسيُختتم المؤتمر بحفل استقبال توّزع خالله جوائز على األساتذة 

 جموعتين من الطالب ألفضل عروض شفهية وملصقات.وعلى م

 يمكن الحصول على معلومات أكثر عن المؤتمر عبر زيارة الرابط االلكتروني التالي:

http://feaweb.aub.edu.lb/feasac/14/Default.aspx 

 .2002حزيران  7هذا وكان المؤتمر األول لطالب الهندسة قد ُعقد يوم الجمعة 

 

 دني والتطوعي في األميركيةمهرجان العمل الم 
 

ينظّم مركز االلتزام المدني وخدمة المجتمع في الجامعة األميركية في بيروت مهرجان مؤتمر 

نيسان الجاري،  30و 29ومعرض العمل المدني والتطوعي، وذلك يومي األربعاء والخميس 

معيات إنسانية. يبدأ بالتشارك مع مركز إعالم األمم المتحدة في بيروت وبالتعاون مع مؤسسات وج

المهرجان عند العاشرة والنصف صباح األربعاء، وينتهي عند التاسعة والنصف ليل الخميس، ويقام 

 في محيط مبنيي وست هول وأدا دودج هول.

وإحدى أهداف المهرجان الرئيسية هي جمع مئة من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية طوال 

ياها والتواصل مع مجموعات مدنية. وهكذا يتسنّى لطالب الجامعة يومين إلبراز جهودها وقضا

األميركية في بيروت التواصل مع هيئات المجتمع المحلي لالطالع على فرص العمل التطوعي 

 وتبادل وجهات النظرمعها حول حقول اختصاصها.

ارك بها بارزون وسيعقد مركز االلتزام المدني وخدمة المجتمع خالل المؤتمر ثماني ندوات حوار يش

 .وصنّاع سياسات وأكاديميون ونشطاء وممثلون للمجتمع المدني

 

  
 
 
 
 
 



  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   هي والجامعة  . 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     420    فيه   يضم مستشفى     الذي   مركزها الطبي   في   وتدريبا     طبيا     ر تعليما  كما توفّ   . الطب   في
 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Director of News and Information, ma110@aub.edu.lb, 01-75 
96 85 
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