
 بيان صحفي
  

  
  

  2012-03-26: بيروت
    

  نشاطات مقبلة في الجامعة األميرآية في بيروت
 

 محاضرة عن االسالم السياسي في الثورات العربية •
دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ودائرة العلوم االجتماعية والدراسات 

فرانسوا بورغا، مدير المعهد الفرنسي للشرق  وراالعالمية، في الجامعة، إلى محاضرة يلقيها الدآت
آذار الجاري عند الخامسة مساًء، في قاعة سهيل بطحيش في مبنى  27 األدنى، وذلك يوم غد الثالثاء

  .  وست هول
  .ويليها حوار مفتوح مع المحاضر" اإلسالم السياسي في الثورات العربية: "وستكون المحاضرة بعنوان
  .آبار البحاثة في المرآز الوطني للبحوث العلمية والدآتور بورغا هو من

  
  محاضرة عن انطالقة الثورة السورية •

دعا مرآز الدراسات العربية والشرق أوسطية ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية 
مل الع"بالتعاون مع المرآز الهولندي في لبنان إلى محاضرة يلقيها البروفسور رينو لندرز بعنوان 

لك عند السادسة ذو" تفصيل النطالق االنتفاضة الشعبية السورية: درعا الجماعي والتحّرك الشعبي في
  .في مبنى آولدج هول 1آذار في القاعة ب  28من مساء األربعاء 

 
 الرسوم المتحرآة آوسيلة إعالم اجتماعية: محاضرة •

زية يلقيها أيان آوندي، من ام آي تي، دعت دائرة الهندسة المعمارية والغرافيك إلى محاضرة باالنكلي
وستكون . آذار الجاري عند العاشرة صباحًا، في قاعة التحكيم في مبنى الدائرة 30معة جيوم ال

وتندرج في الدراسات االعالمية " الرسوم المتحرآة آوسيلة إعالم اجتماعية"المحاضرة بعنوان 
  .  المقارنة

وسيتناول المحاضر قصة نجاح رسامي الشرائط المصّورة، ومبدعي الرسوم المتحرآة، والتجار، 
  .ومجموعات المعجبين، في تحويل الرسوم المتحرآة إلى ظاهرة عابرة للقارات

  
  
  
 
    

 
 
 



  برالياللي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  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،   حصول على البكالوريوس،يناهز مائة برنامج لل   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
  
  
   

 
For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Associate Director for Media Relations, ma110@aub.edu.lb, 
01-353 228 

  
  

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