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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 

 الجامعة في الحرب العالمية األولىتوثيقي  معرض : 

دعت دائرة األرشيف والمجموعات الخاصة في الجامعة األميركية في بيروت إلى معرض توثيقي بعنوان 
 " .9191-9191"الكلية السورية االنجيلية والحرب العالمية األولى 

المعرض في قاعة العموم في مبنى وست هول في الجامعة. وسُيفتتح عند السادسة والنصف من مساء ُيقام 
منه، فاتحاً أبوابه كل  99والخميس  91واألربعاء  1كانون األول الجاري ويستمر أيام الثالثاء  1اإلثنين 

 ع االلكتروني للمكتبة.بين التاسعة صباحاً والخامسة مساًء. و سيبقى المعرض متواجداً على الموقيوم 
وُيبرز المعرض بواسطة وثائق نادرة تجربة الكلية السورية االنجيلية )أو الجامعة األميركية في بيروت كما 

وصور فوتوغرافية وتسجيالت ُتدعى اليوم( خالل الحرب العالمية األولى. وسيضّم المعرض مراسالت 
 صوتية لكبار عايشوا تلك الفترة، هم صائب سالم وريمون إده وعنبره سالم وشاهين الصليبي.

 

 محاضرة عن السريالية اللبنانية 
إلى محاضرة باالنكليزية بعنوان "ساران   دعت دائرة اللغة االنكليزية في الجامعة األميركية في بيروت

كانون األول الجاري عند  91اللبنانية" تلقيها كاترين هنسن، وذلك يوم اإلثنين  والسريالية  ألكسندريان
 الخامسة مساًء في قاعة المحاضرات ب في مبنى وست هول. 

وكاترين هنسن باحثة ومترجمة لألدب الطليعي، الفرنسي والروماني، ولألدب الياباني، في جامعة برنستون. 
 ( للحركة السريالية اللبنانية.9111-9191ان )وهي ستستكشف مقاربة ساران ألكسندري

 

 محاضرة حول أم كلثوم في أدب المعارضة 

دعا مركز الدراسات العربية والشرق أوسطية، مع دائرة اللغة االنكليزية، في الجامعة األميركية في بيروت 
ة المصرية، وذلك عند إلى محاضرة باالنكليزية تلقيها الدكتورة زينة الحلبي حول أم كلثوم في أدب المعارض

كانون األول الجاري في قاعة المحاضرات أ في مبنى وست  91الخامسة والنصف من مساء األربعاء 
 هول.

 والدكتورة الحلبي هي أستاذة األدب والثقافة العربيين في جامعة نورث كارولينا في الواليات المتحدة.
 



عتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي وت 9111تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية من 

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

 سريراً. 191  وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
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