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  AUB إفتتاح مركز دراسات أرض فلسطين في
 

االفتتاح الرسمي لمركز دراسات أرض فلسطين الذي أقيم يوم  (AUB) رعت الجامعة األميركية في بيروت

 .كانون الثاني الجاري في" قاعة بطحيش" في مبنى "ويست هول" داخل حرم الجامعة 25الثالثاء، 

 

يضم مركز دراسات أرض فلسطين إرثا أرشيفيا ممتدا لصاحبه المؤرخ سلمان أبو ستة وجمعية أرض 

فلسطين في لندن. ويعمل المركز على تفعيل محتوياته األرشيفية  في مجاالت عدة كالدراسات البحثية 

في داخل حرم الجامعة  المختصة والممارسات والنشاطات األكاديمية المتعددة، إضافة إلى جعلها متاحة للعامة

 .األميركية في بيروت

 

ويعتبر تأسيس مركز دراسات أرض فلسطين جزءا هاما من التزام الجامعة األميركية في بيروت المستمر في 

حماية ونشر كل ما يتعلق بالتاريخ الفلسطيني وحق العودة. وتكمن رسالة المركز األساسية في التوثيق 

طين والذاكرة والممارسات االجتماعية الفلسطينية. باإلضافة إلى إنتاج والمحافظة على تاريخ أرض فلس

األبحاث والدراسات والمنشورات المتخصصة في هذه المجاالت إما من خالل ابتكار مناهج دراسة تعنى بهذا 

الشأن أو عن طريق خلق مساحة إبداعية تستقطب المختصين والباحثين واألكاديميين المخلصين للقضية 

  .طينية من كافة أنحاء العالمالفلس

 

ألقت مديرة المركز الدكتورة هويدا الحارثي كلمتها الترحيبية في بداية برنامج االفتتاح. وتلتها بعد ذلك كلمة 

لرئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري ومحاضرة متخصصة لرئيس جمعية أرض فلسطين ومؤسسها الدكتور 

  .عد بكلمة لنائب الرئيس للتطوير وانماء االعمال الدكتور عماد بعلبكيسلمان أبو ستة لتختتم الفعالية فيما ب

 

وافتتحت بعذ ذلك قاعة "محممود ملحس" في مبنى "ويست هول" أبوابها للعامة لعرض مجموعة أرشيفية 

 ".Reclaim| Retell| Returnمختارة من مقتنيات مركز دراسات أرض فلسطين تحت عنوان "

 

*** 

 



 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 بيروت في األميركية الجامعة عن لمحة
 

 على وممارساتها ومعاييرها التعليمية فلسفتها وترتكز1866  العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. األمريكية والجامعة. العالي للتعليم الليبرالي األميركي النموذج

 تسعة آالف حوالي من فيشكّل الطالبي جسمها أما وهيئتها التعليمية تضم أكثر من تسعمئة أستاذ متفّرغ،
وخمسمئة طالب. وتقدم الجامعة األمريكية في بيروت حاليا أكثر من مئة وأربعين برنامجا   للحصول على 

شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهي توفّر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء 
 المنطقة في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا  .

 
 :بيروت في األميركية الجامعة وأحداث أخبار على لالطالع

 
  www.aub.edu.lb  الموقع

  http://www.facebook.com/aub.edu.lb  الفيسبوك
  http://twitter.com/AUB_Lebanon تويتر

mailto:sk158@aub.edu.lb
http://www.aub.edu.lb/
http://www.facebook.com/aub.edu.lb
http://twitter.com/AUB_Lebanon

