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 بيروت   الجامعة األميرآية في   نشاطات مقبلة في

  
  الشباب والجنس والتعبير عن الذات في العالم العربي

يدعو منتدى البحوث والسياسات حول الشباب في العالم العربي التابع لمعهد عصام فارس في الجامعة 
ر متعدد التخصصات لبحث ودراسة العوامل األميرآية في بيروت ، ومعهد غوتيه في لبنان، إلى مؤتم

 6التي تحدد الميول الجنسية وتعابيرها بين الشباب في العالم العربي وذلك يومي األربعاء والخميس في 
نيسان الحالي من الساعة التاسعة صباحًا لغاية العاشرة مساًء، وذلك في الوست هول في قاعة  7و

  .بطحيش
 

  ي األميرآيةمحاضرة عن العمارة والتصميم ف
تقدم سلسلة عرين للعمارة في دائرة العمارة والتصميم في الجامعة األميرآية في بيروت  محاضرة لـ 

نيسان الحالي الساعة السادسة  5طوم ماين من شرآة مورفوزيس وذلك يوم الثالثاء الواقع في 
  .والنصف مساًء في قاعة عصام فارس في الجامعة األميرآية في بيروت

  
  "قضايا التغيير في الشرق األوسط"خاصة حول  مناقشة

: يدعو  مكتب وآيل الشؤون األآاديمية في الجامعة األميرآية في بيروت إلى مناقشة خاصة بعنوان
 7، وذلك يوم الخميس الواقع في "قضايا التغيير في الشرق األوسط، تأمالت حول التحول اإلقليمي"

  .لظهر والسابعة مساًء في مبنى الوست هول في قاعة بطحيشنيسان الحالي بين الساعة الرابعة بعد ا
  

  مواضيع األمراض المنتقلة جنسيًا  مناقشة حول
يدعو برنامج الصحة في الجامعة األميرآية في بيروت إلى مناقشة حول مواضيع األمراض المنتقلة 

رة أخرى، وذلك جنسيًا وفيروس نقص المناعة وتنظيم النسل والطعم ضد سرطان الرحم ومواضيع آثي
  .نيسان الحالي في الساعة الخامسة في مبنى الوست هول في القاعة ب 7يوم الخميس الواقع في 

 
  حفلة موسيقية لـ أنطونيو فيفالدي في األميرآية

الموسيقية " أنطونيو فيفالدي"تدعو الجوقة الموسيقية في مدرسة الجالية األميرآية إلى حضور حفلة  
نيسان الحالي الساعة السادسة مساًء في الجامعة األميرآية في بيروت في  9قع في وذلك يوم السبت الوا

  .األسيمبلي هول
  

 دور الجيوش العربية في الحياة عامة  
استكشاف دور : "يدعوآم معهد عصام فارس في الجامعة األميرآية في بيروت إلى محاضرة بعنوان

مع األستاذ يزيد الصايغ من " ر االنتفاضات شيًئا؟هل تغّي: الجيش آمؤسسة عامة في المنطقة العربية
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نيسان الحالي الساعة الخامسة مساًء  11مرآز الدراسات الشرق أوسطية وذلك يوم اإلثنين الواقع في 
  .في مبنى الوست هول، القاعة ب

  
  حفلة موسيقية لبرنامج زآي ناصيف في األميرآية

يقدم برنامج زآي ناصيف في الجامعة األميرآية في بيروت حفلة موسيقية تحييها النجمة الصاعدة عبير 
نيسان الحالي  12نعمة بمشارآة إيلي نعمة وأورآسترا الجيش اللبناني وذلك يوم الثالثاء الواقع في 

  .الساعة الثامنة مساًء في األسيمبلي هول
وفي مكتب التطوير في الجامعة األميرآية في بيروت في  تباع البطاقات في فيرجين ميغا ستور

 . الكوليدج هول الطابق الثالث في الجامعة األميرآية
  

  مهرجان بيروت الدولي للتانغو
 27بين " مهرجان بيروت الدولي للتانغو"ينظم مرآز التعليم المستمر في الجامعة األميرآية في بيروت 

  .تباع البطاقات في فيرجين ميغاستور. دمنيسان الحالي و األول من أيار القا
أو على العنوان  03 872013 -  01 511894:لمزيد من المعلومات االتصال على األرقام التالية

  info@tangolebanon.com: اإللكتروني
 

  2011معرض العمل التطوعي 
مة المجتمع بالتعاون مع مكتب شؤون الطالب ولجان ممثلي الطالب يدعو مرآز االلتزام المدني وخد

 28و 27وذلك يومي األربعاء والخميس الواقعين في " 2011معرض العمل التطوعي "للمشارآة في 
  .نيسان الحالي

هو حدث سنوي يهدف إلى ربط المنظمات غير  "معرض العمل التطوعي" تجدر اإلشارة إلى أن  
جامعة األميرآية في بيروت أو الجماعات التي تشارك في العمل المجتمعي، مع الحكومية ومراآز ال

   .الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين
 

    
  

 
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  يمية ومعاييرها وممارساتهاآنموذج لفلسفتها التعل   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    وراه،والدآت   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   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, Media Relations Officer, 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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