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 امــــــة العـــــشخصيّ 
 البرنامج التفصيلي لمشروع 

 أنيس فريحة 

 

أنیس فریحة  حولالتفصیلي عن البرنامج الثقافي  أعلنت مؤسسة الفكر اللبناني

مؤسسة الفكر اللبناني في مشترك بین الكادیمي ألبرنامج اال وھو شخصیة العام

في  مركز الدراسات العربیة ودراسات الشرق االوسطجامعة سیدة اللویزة و

 .الجامعة األمیركیة في بیروت

   
******** 

 

 أنيس فريحةوالبدء مبباراة الكتابة عن دة اللويزة سيّ جامعة يف  ق األديبّ يف صفوف التذوّ  لهذا العام أنيس فريحةإدراج 

 ني على أن تستمر فرتة املباراة خالل الفصلني املذكوَرين. وذلك ضمن الفصَلني األول والثاين اجلامعيّ 
 

  الرابعة بعد الظهر ،2019 كانون الثاني  23األربعاء 

 أنيس فرحية واللغة العربّية مبوضوع:  ندوة

 أوديتوريوم بيار أبو خاطر يف جامعة سيدة اللويزة   املكان:
 د. عصام حوراين، أستاذ اللغة العربية وآداهبا يف جامعة سيدة اللويزة رئيس اجللسة: 

       يشارك فيها:

فريحة في إحياء  دور أنيس :ح، أستاذ اللغات السامية يف اجلامعة األمريكّية يف بريوتزَ د. ماريو قُـ  −

 اللغة والتراث
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تحقيًقا فريحة أنيس مقترحات  :يف جامعة سيدة اللويزة ألدب العريبّ د. سلمى عبد اهللا، أستاذة ا −

 عربية معاصرة للغة

 ي الباحث اللغوأنيس فريحة  :عبده لبكي، رئيس قسم اللغة العربية يف مدارس سيدة اللويزة −

دفاًعا عن اللغة  :د. ميشال كعدي، أستاذ اللغة العربّية يف اجلامعة اللبنانّية وجامعة الشرق األوسط −

 العربّية

 

  الرابعة بعد الظهر 2019شباط  27األربعاء ، 

  أنيس فرحية من قاعة الصف إىل بطله رضا ندوة مبوضوع:           

 أوديتوريوم بيار أبو خاطر يف جامعة سيدة اللويزة   : املكان

 عبد اهللا، أستاذة األدب العريب، جامعة سّيدة اللويزة د. سلمى رئيسة اجللسة:
  يشارك فيها:

ومؤلفة لعدد من الكتب  س زحلةأستاذة األدب العريب يف مدار تلميذة أنيس فرحية مث أمل فرجيي،  −

 ستاذي وملهمي أنيس فريحةأ: العربّية

صورة اإلنسان اللبناني وفق : شانيل فّياض، أستاذة األدب العريب يف اإلنرتناشونال سكول، أدما −

 أدب أنيس فريحة

الوجه الحضاري في أدب د. حممود شريح، تلميذ أنيس فرحية وأستاذ الفلسفة يف جامعة البلمند:  −

 أنيس فريحة  

 

  2019آذار  20األربعاء:   
 

 مكتبة يافث، اجلامعة األمريكية يف بريوت، غرايف حول أنيس فريحو افتتاح املعرض البيبلي الثالثة بعد الظهر: 
 القرية اللبنانيةحياة مبوضوع: أنيس فرحية و ندوة  :الرابعة بعد الظهر

 املكان: قاعة وست هول يف اجلامعة األمريكية يف بريوت
 رئيس اجللسة: د. ماريو قـُزَح، أستاذ اللغات السامية يف اجلامعة األمريكية يف بريوت
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  يشارك فيها:

فريحة بين دب أنيس أ :يف جامعة سّيدة اللويزةوآداهبا د. عصام حوراين، أستاذ اللغة العربّية  −

 التراث والميتولوجيا

  علم األنتروبولوجيا في أدب أنيس فريحة :وائل خري، حمام وأستاذ جامعيّ  −
في اإلنسان عقًال وروًحا  التراثأثر  :مدرسة سّيدة اجلمهورروبري البيطار، أستاذ اللغة العربية يف  −

 من خالل أدب أنيس فريحة
 الفكر االجتماعي عند أنيس فريحةة: اجلامعة اللبنانيّ يف  الفلسفةأستاذة  ،د. أمسهان عيد الياس −

 
  الثانية عشرة ظهًرا2019نيسان  10األربعاء : 

 مع مشاركة من طالب  قاعة عصام فارس يف جامعة سيدة اللويزة، إفتتاح معرض أنيس فرحية
  .املوسيقى، الفنون اجلميلةصفوف اللغة العربّية، 

  قاعة عصام فارس يف جامعة سيدة ، 306أعّده طالب اللغة العربية شريط وثائقي حول أنيس فرحية

 اللويزة

  الثانية عشرة ظهًرا2019نيسان  11الخميس : 

 يف قاعة عصام فارس ،310ب اللغة العربية أعدها طّال  نصوص ممسرحة من أعمال أنيس فرحية 
 .جامعة سّيدة اللويزة

  ب وبعض طّال  مستوحاة من أعمال أنيس فرحية نّفذها طالب الفنون التشكيلّيةمعرض لوحات فنّية
 مع مشاركة طالب املوسيقى ةغة العربيّ لصفوف ال

  ب املشاركني يف كتابة مقالة حول أنيس فرحيةتوزيع الشهادات على الطّال 
  الثانية والثالثة. وتنشر لوحة تقديرية تقّدم ملن كتب أفضل مقالة عن أنيس فرحية مع تنويه باملرتبتني

    هذه املقاالت الثالث على املوقع اإللكرتوين ملؤسسة الفكر اللبناين ملدة شهر كامل.

  
  


