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 يقدم
 مركز األصفري للمجتمع المدني والمواطنة والرابطة السورية للمواطنة

 حوارات حول المواطنة والمجتمع المدني في سوريا اليوم وغدا  
 

الرابطة ينظم مركز األصفري للمجتمع المدني والمواطنة بالجامعة األميركية في بيروت، بالتعاون مع 

السورية للمواطنة، سلسة من الحوارات التي تهدف إلى نقاش قضايا ومفاهيم المواطنة والمجتمع المدني في 

وما يقوم به المجتمع المدني السوري  سوريا، وهذا من منطلق بناء المعرفة واإلحاطة بواقع حال المواطنة

يريده المواطنون السوريون وهيئاتهم من جهة، ومن جهة أخرى استشراف المستقبل العاجل واآلجل وما 

 ومنظماتهم، ودورهم في بناء سوريا المستقبل. 

 

تضئ كل منها جانب من الموضوعات المذكورة أعاله، وفق البرنامج  ،تتضمن هذه السلسة ست حلقات

 األولي التالي:

 

 المجتمع المدني السوري اليوم   ٢٠١٦شباط  ١٠ ●

 ليوم وغدا  المواطنة في سوريا ا  ٢٠١٦شباط  ١٧ ●

 المجتمع المدني السوري يساعد نفسه  ٢٠١٦آذار  ٢ ●

 اإلنتاج الفني واألدبي السوري اليوم  ٢٠١٦آذار  ١٦ ●

 إعادة اإلعمار، البنى التحتية العمرانية ال تكفي ٢٠١٦آذار   ٣٠ ●

 سوريا المستقبل  ٢٠١٦نيسان  ١٣ ●

 

ُتعقد الحلقات باللغة العربية والدعوة للمشاركة في هذه الحوارات مفتوحة للجمهور العام. ُتستهل كل حلقة 

بمداخلتين أو ثالث مداخالت موجزة، يليها نقاش عام. وتنعقد جميع الحلقات، ما عدا األولى، في الجامعة 

، استثناًء، في مبنى معهد فسُتعقدلى أما الحلقة األو .Cاألميركية في بيروت، مبنى الوست الهول، قاعة 

 عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة.

 

 Asfariinstituteinfo@aub.edu.lbللمزيد من المعلومات، الرجاء ارسال استفساراتكم على العنوان التالي: 

http://www.aub.edu.lb/asfari 
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*** 
 
 

وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. وهي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية تتكون من 

 130تقّدم الجامعة حالياً أكثر من  طالبة.طالب و 8,500عضو وجسماً طالبياً يضم حوالي 700 أكثر من 
برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر تعليماً طبياً 

 سريراً. 420  وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
 
 

 
 

 الجامعة األميركية في بيروت:مزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بمكتب اإلعالم في لل

 
75 96 85-01, information@aub.edu.lbOffice of Communications,  

 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 

Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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