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أنشطة مقبلة في الجامعة األميركية في بيروت
 معرض فني مستمر :المصورون
يستمرحتى الثالثاء  22أيلول الجاري معرض "المص ّورون :فنانون قبل الفن" الذي تقيمه صاالت العرض
في الجامعة األميركية في بيروت في متحف روز وشاهين الصليبي في شارع الصيداني ،قرب الجامعة.
ويفتح المعرض أبوابه بين الثانية عشرة ظهراً والسادسة مسا ًء ،من الثالثاء إلى السبت .وكان هذا المعرض قد
بدأ قبل أشهُر وهو يق ّدم مشهداً من الصور والرسوم التصويرية واألغراض المصنوعة يدويا ً التي كان المرء
قرن من الزمن في المنطقة ،عندما لم يكن النموذج الغربي للفن المستقل قد تبلور بشكل كامل
ليقع عليها قبل ٍ
ُ
في الشرق األوسط .وفي ذلك الزمان ،ع ِرف من كانوا يعملون في هذا الميدان بتسميات مختلفة ،لكن أكثر
التسميات شيوعا ً كانت تسمية "مص ّور".
 محاضرة :فلسطين وحدود الحرية األكاديمية
دعا مركز الدراسات واألبحاث األميركية في الجامعة األميركية في بيروت إلى محاضرة باالنكليزية للباحث
البروفسور ستيفن ساليطة وذلك يوم االثنين  14أيلول الجاري عند الخامسة مساء في قاعة بطحيش في مبنى
وست هول في الجامعة .وستكون المحاضرة بعنوان "حقوق غير مدنية :فلسطين وحدود الحرية األكاديمية".
يُذكر أن البروفسور ساليطة هو أستاذ كرسي ادوارد سعيد للدراسات األميركية في مركز الدراسات
واألبحاث األميركية للعام الجاري .والمحاضرة ترتبط بكتابه الذي يحمل العنوان ذاته وسيصدر قريباً.
 معرض للتاريخ الفلسطيني
دعا مشروع "أرشيف التاريخ الشفوي الفلسطيني" إلى معرض "نحن هنا" الذي تستضيفه مكتبة يافث في
الجامعة األميركية في بيروت.
يُفتتح المعرض عند الخامسة مساء الثالثاء  15أيلول الجاري ويستمر حتى الثالثاء  13تشرين األول المقبل
فاتحا ً أبوابه كل يوم بين التاسعة صباحا ً والتاسعة مسا ًء في أيام الدوام العادي .ويضم المعرض أعماالً
تعبيرية فنية للناشئة من مخيمات الفلسطينيين في لبنان أُنتجت من ضمن ثالثة مشاريع :الذكرى الخمسين
للنكبة ،والنزوح من مخيّم نهر البارد ،والذكرى الثالثين للنكبة.
ويشمل برنامج المعرض عند السادسة مساء الثالثاء  15أيلول ويوم األربعاء  16أيلول ،بين الثانية عشرة
ظهراً والثانية بعد الظهر ،وبين الخامسة والسابعة مسا ًء ،تقديما َ ًً في قاعة العموم في مبنى وست هول في
الجامعة لبرنامج التعبير الخالق والتعليم في المخيمات الفلسطينية في لبنان ،الذي يديره مركز المعلومات
العربي للفنون الشعبية – الجنى .ويلي ذلك عرض أفالم لألطفال.

والمعرض من تنظيم مركز المعلومات العربي للفنون الشعبية – الجنى ومكتبات الجامعة األميركية في
بيروت ،ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة .ويقوم المركز منذ العام 1998
بمساعدة الناشئة الفلسطينيين المولودين في المنفى على التعبير إبداعيا ً عن مشاغلهم وطموحاتهم باستعمال
الصورة والكلمة والفيديو والرسم.
 احتفال جائزة أبي اللمع
ستُعلن الجامعة األميركية في بيروت عن أسماء الفائزين بجائزة سمير وكلود أبي اللمع لريادة األعمال البيئية
في احتفال يُقام في قاعة محاضرات المعماري في كلية سليمان العليان الدارة األعمال يوم الخميس  17أيلول
الجاري.
سيبدأ االحتفال عند الثالثة بعد الظهر بندوة يشارك فيها أصحاب مشاريع وأعمال باالضافة إلى ممولين
سيتمكنون من التعرف والتحدث إلى الطالب التسعة الذين بلغوا المرحلة النهائية من مسابقة الجائزة .وعند
الخامسة ستُعقد الحلقة الختامية من االحتفال التي ستُعلن خاللها أسماء الفائزين بالجائزة .وفي هذه الحلقة
سيتكلم البروفسور األستاذ في علوم البيئة وتغيّر المناخ فرنسيسكو تشيكيلي والممثل الكوميدي اللبناني وأستاذ
الفنون المسرحية جورج خبّاز.
 محاضرة عن دور شبكات التواصل االجتماعية في الحركات االحتجاجية
دعت دائرة علم االجتماع واالنتروبولوجيا والدراسات االعالمية في الجامعة األميركية في بيروت إلى
محاضرة باالنكليزية للدكتورة آن كون بعنوان "أزمة وانتقاد :تاريخ المشاركة االعالمية" وذلك عند السادسة
من مساء الخميس  17أيلول الجاري في قاعة المحاضرات أ في مبنى كولدج هول.
وتنطلق الدكتورة كون ،األستاذة في جامعة سودرتون في السويد ،من دور شبكات التواصل االجتماعي مثل
فايسبوك وتويتر في الحركات االحتجاجية مؤخراً في العالم.

تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام  1866وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها .والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية ،تضم هيئة تعليمية من
أكثر من 700أعضاء وجسما طالبيا من حوالي  8000طالب وطالبة .تقدّم الجامعة حاليا ما يناهز مائة برنامج
للحصول على البكالوريوس ،والماجيستر ،والدكتوراه ،والدكتوراه في الطب .كما تو ّفر تعليما طبيا وتدريبا في
مركزها الطبي الذي يضم مستشفى فيه  420سريرا.
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