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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 
 

 معرض فني جديد: المصورون 
 

يستمر المعرض الفني الجديد "المصّورون: فنانون قبل الفن" الذي تقيمه صاالت العرض في 

ني، قرب الجامعة. الجامعة األميركية في بيروت في متحف روز وشاهين الصليبي في شارع الصيدا

 .ويفتح المعرض  أبوابه بين الثانية عشرة ظهراً والسادسة مساًء، من الثالثاء إلى السبت

والمعرض يقّدم مشهداً من الصور والرسوم التصويرية واألغراض المصنوعة يدوياً التي كان المرء 

للفن المستقل قد تبلور  ليقع عليها قبل قرٍن من الزمن في المنطقة، عندما لم يكن النموذج الغربي

بشكل كامل في الشرق األوسط. وفي ذلك الزمان، ُعِرف من كانوا يعملون في هذا الميدان بتسميات 

 مختلفة، لكن أكثر التسميات شيوعاً كانت تسمية "مصّور".

 

 محاضرة عن تشريعات الجنس والوطن والجندر في لبنان 
 

تجتماع واألنتروبولوتجيا والدراسات االعالمية في علم اال ودائرةبدعوة من كلية اآلداب والعلوم 

الجامعة األميركية في بيروت، تلقي الدكتورة مايا مكداشي محاضرة باالنكليزية بعنوان "هل للدولة 

 الوطن غشاء بكارة؟ حالة تشريعات الجنس والوطن والجندر في لبنان".

عند الثانية بعد الظهر في قاعة ري، آذار الجا 16وستلقي الدكتورة مكداشي محاضرتها يوم االثنين 

 المحاضرات ب في مبنى وست هول.
يُذكر أن الدكتورة مكداشي هي أستاذة في دائرة دراسات المرأة والجندر في تجامعة روتجرز في 

 والية نيو تجرزي األميركية.

 

 محاضرة عن حقوق المرأة في لبنان 
 

يروت إلى ندوة بعنوان: "حقوق المرأة غير دعت دائرة العلوم الصحية في الجامعة األميركية في ب

مساوية وغير ُمصانة في قانون األحوال الشخصية اللبنانية" وذلك عند الثانية عشرة ظهر األربعاء 

 آذار الجاري في قاعة محاضرات نبيل البستاني في مبنى فاندايك في الجامعة. 18



مجموعة "هيومان رايتس واتش"باللغة والندوة من تقديم لمى الفقيه ونديم حوري ونايله تجعجع من 

 االنكليزية.

 

  الفلسطينية االقتصادية التنميةمحاضرة عن 
 

 ٢٠١٥ السنوية للعام الدتجاني برهان إلى ندوة في بيروت الدراسات الفلسطينيةمؤسسة دعت 

خ هذه الدولتين". وستقّدم البروفسورة ليلى فرس حل وآفاق الفلسطينية االقتصادية وعنوانها: "التنمية

في  1في قاعة المحاضرات ب  2015آذار  18عند الخامسة من مساء األربعاء بالعربية الندوة 

مبنى كولدج هول. وتهدف الندوة إلى تحليل طبيعة التنمية االقتصادية الفلسطينية في ضوء السنوات 

 ء الدولة الفلسطينية. وستتوفّر ترتجمة فورية إلى االنكليزية.السبع والعشرين المنصرمة في بنا
 والبروفسورة فرسخ أستاذة في العلوم السياسية بجامعة ما سا تشوستس في بوسطن.

 

 محاضرة عن ادارة األعمال 
 

دعا كرسي عبد العزيز الصقار وكلية سليمان العليان في الجامعة األميركية في بيروت إلى محاضرة 

نكليزية للبروفسور مايك رايت بعنوان "التمويل واالبتكار والحراك التنظيمي لمبادرات باللغة اال

آذار الجاري في قاعة محاضرات الميقاتي في  19األعمال" وذلك عند الثانية عشرة ظهر الخميس 

 .الكلية

ال في والبروفسور رايت هو رئيس دائرة االبتكار والمبادرة في المعهد االمبراطوري إلدارة األعم

 .لندن

 

 محاضرة عن صحة الفلسطينيين 
 

تستضيف كلية سليمان العليان الدارة األعمال في الجامعة األميركية في بيروت مؤتمراً يقيمه اتحاد 

آذار الجاري في قاعة المعماري غي  21و 20ذي النست للصحة الفلسطينية يومي الجمعة والسبت، 

لصحية في الجامعة األميركية في بيروت ومعهد الصحة الكلية. والمؤتمر من تنظيم كلية العلوم ا

العامة وصحة المجتمع في تجامعة بيرزيت في فلسطين. وسيتناول المؤتمر صحة الفلسطينيين داخل 

 األراضي المحتلة وخارتجها.
 

  
 
  راليالليب   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . 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،   صول على البكالوريوس،يناهز مائة برنامج للح   ما   الجامعة حاليا  
  . سريرا     420    فيه   يضم مستشفى     الذي   مركزها الطبي   في   وتدريبا     طبيا     كما توّفر تعليما    . الطب   في
 
 

  
 



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

 
 

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

 

mailto:ma110@aub.edu.lb
http://www.aub.edu.lb/
http://www.facebook.com/aub.edu.lb
http://twitter.com/AUB_Lebanon

