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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 
 

 طاولة مستديرة  حول المواطنية والجندر والديموقراطية 
معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنية، في الجامعة األميركية في بيروت، إلى طاولة دعا 

 الجندر والديموقراطية".مستديرة دولية بعنوان "بناء المواطنية و

شباط  9االثنين في مبنى كولدج هول، يومي  1ستٌعقد هذه الطاولة المستديرة في قاعة المحاضرات ب

شباط الجاري من التاسعة  10الجاري من التاسعة صباحاً إلى الخامسة والربع مساًء، والثالثاء 

-IFE)درة النسوية األورومتوسطية صباحاً حت الخامسة مساًء. والطاولة تُعقد بالتعاون مع المبا

EFI) .والرابطة السورية للمواطنة 

 

 محاضرة عن مالكولم اكس  
دعا مركز الدراسات واألبحاث األميركية في الجامعة األميركية في بيروت  إلى محاضرة 

 باالنكليزية للمدير السابق للمركز البروفسور آلكس لوبين، بعنوان "عولمة مالكولم اكس" وذلك عند

)مبنى  37شباط الجاري في قاعة المحاضرات أ في المبنى  9الخامسة والنصف مساء االثنين 

 المرصد سابقاً(.

أميركي، وعن تأثّر فلسفته  -وسيتكلم البروفسور لوبين عن مالكولم اكس، الناشط الحقوقي األفرو

 السياسية بلقاءاته مع الحركات االسالمية والعربية الوطنية.

 في جامعة نيو مكسيكو. ين هو حالياً رئيس دائرة الدراسات األميركيةوالبرفسور لوب

 

 

 تقديم لكتاب عن علم االجتماع  
دعت دائرة علم االجتماع واألنتروبولوجيا والدراسات االعالمية في الجامعة األميركية في بيروت 

جاجات االجتماعية" وذلك إلى لقاء يقّدم فيه البروفسور برينو برنغل كتابه : "الحداثة المعولمة واالحت

شباط الجاري، في قاعة المحاضرات أ في مبنى وست هول.  10عند الثانية عشرة ظهر الثالثاء 

ة والسياسية في جامعة والكتاب باالنكليزية. والبروفسور برنغل أستاذ في معهد الدراسات االجتماعي



ريو دو جانيرو. ويتناول الكتاب العالقة بين المجريات االجتماعية وجهود التغيير االجتماعي. 

 وستكون المداوالت باالنكليزية.

 

 

 محاضرة عن الجندر  
دعت دائرة اللغة االنكليزية، ومبادرة اآلداب واالنسانيات، ومركز الدراسات العربية والشرق 

لجامعة األميركية في بيروت إلى محاضرة باالنكليزية للبروفسورة ناديا العلي بعنوان أوسطية، في ا

 1شباط الجاري في القاعة ب  10"لماذا الجندر يؤثّر؟" وذلك عند الخامسة والنصف مساء الثالثاء 

 في مبنى كولدج هول.

ألفريقية في جامعة والبروفسورة العلي هي أستاذة في علم الجندر في معهد الدراسات الشرقية وا

 لندن. وهي ستتناول العنف، والتحوالت السياسية، والمذهبية، في العراق من منظور نسائي.

 

  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . ا وممارساتهاكنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييره   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيا     أعضاء وجسما    700  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

راه والدكتو   والدكتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليا  
  . سريرا     420    فيه   يضم مستشفى     الذي   مركزها الطبي   في   وتدريبا     طبيا     كما توّفر تعليما    . الطب   في
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