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 أنشطة مقبلة في الجامعة األميرآية في بيروت
 
 العائلة والدولة في العالم العربي: محاضرة •
  

 باالنكليزيةإلى محاضرة  دعا مرآز الدراسات واألبحاث  األميرآية في الجامعة األميرآية في بيروت
، وذلك يوم "إعادة تشكيل األسئلة: العربي في العالمالعائلة والدولة "بعنوان  للبروفسورة سعاد جوزف

وتقول . في مبنى آولدج هول 1آذار الجاري عند السادسة مساًء في قاعة المحاضرات ب 14الخميس 
البروفسورة جوزف إن األبحاث حول العائالت يجب أن تتناول دورها في تشكيل الدول ودور الدول 

  .في قولبة هده العائالت
  

سعاد جوزف أستاذة االنتروبولوجيا والدراسات النسائية والجندر في جامعة آاليفورنيا  والبروفسورة
  .وهي أٌسست في الواليات المتحدة مجموعة العمل ألبحاث العائالت العربية

 
  
  محاضرة عن موقع العمال في الثورات العربية •
  

رس للسياسات العامة دعا مرآز الدراسات العربية والشرق أوسطية بالتعاون مع معهد عصام فا
سياسة "بعنوان  باالنكليزية والشؤون الدولية ودائرة الهندسة المعمارية، في األميرآية، إلى محاضرة

للبروفسور أحمد آنا، أستاد األنتروبولوجيا والدراسات الدولية في جامعة الباسيفيك، وذلك " الال اعتراف
  .في مبنى وست  هول"  سي"ي قاعة المحاضرات آذار الجاري، عند الواحدة ظهراًً ف 15يوم الخميس 

  
  .وسيتناول البروفسور آنا موقع العمال في الثورات العربية

  
  
  محاضرة عن الموسيقى المكسيكية •
  

ودلك عند السادسة " الفجر والمغيب"دعا مهرجان البستان للموسيقى إلى محاضرة باالنكليزية بعنوان 
سيلقي المحاضرة المؤلف . اعة بطحيش في مبنى وست هولآذار الجاري في ق 15مساًء يوم الخميس 

  .الموسيقي هافيير ألفاريز وهو سيتناول الموسيقى المكسيكية في القرنين العشرين والواحد والعشرين
  
  



  
  ندوة حول الجندر •
  

وذلك يوم " ي يحدثه الفرقذالفرق ال: "دعا المنتدى التربوي في األميرآية إلى ندوة باالنكليزية بعنوان
ستقدم الندوة . آذار عند الخامسة مساًء في قاعة المحاضرات أ في مبنى وست هول 16الجمعة 

  .البروفسورة سينتيا لي بمبرتون، أستاذة الريادة التربوية والعميدة المشارآة في جامعة ايداهو
  

ندر في مسائل التنوع والعدالة وستتناول البروفسورة بمبرتون الفروقات التي يسببها اختالف الج
  .االجتماعية والمساواة التعليمية واالمتيازات

  
 
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   هي والجامعة .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   ر تعليمًاآما توّف .  الطب   في
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