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  األميرآية   أنشطة مقبلة في
  

الدبقي تدعو دوائر العلوم الطبية    مراقبة الورم األرومي   في   األحيائي   ندوة حول التصوير الضيائي
  التصوير الضيائي : " بيروت إلى ندوة بعنوان   الجامعة األميرآية في   األساسية ودائرة العلوم الطبيعية في

ت البيولوجية والعالجات رصد العمليا ):  غليوبالستوما (  الدبقي   لمراقبة الورم األرومي   األحيائي 
  مبنى ديانا تماري   عند الثانية عشرة والنصف ظهرًا في   شباط الجاري 25   يوم الجمعة    وذلك   ،" الجديدة

  والتصوير الضوئي   الخبيثة انتشارًا،   لدماغأآثر أورام ا   الغليوبالستوما هي  . 1 - 29   الغرفة رقم   صباغ، 
يقدم الندوة الدآتور آريستان بدر من معهد   . يعتمد التقاط الضوء الصادر من الكائنات الحّية   األحيائي 

   . هارفارد للطب ومستسفى ماساتشوستس
  

   " الحداثة المقرصنة : " ندوة
بيروت إلى محاضرة    األميرآية فيالجامعة    والعمارة فيسة آلية الهند   تدعو دائرة العمارة والتصميم في

عند    شباط الجاري 28   يوم اإلثنين   وذلك "  الحداثة المقرصنة : " بعنوان  ساندارام   يلقيها رافي   امةع
  ساندارام هو أستاذ في   يذآر أن رافي  . قاعة محاضرات مبنى العمارة دار الهندسة   في   السادسة مساًء

   . جامعة بينغهامبتون ويهتم بالعالقة بين اإلعالم والمدينة 
  

   " العولمة تحّرر أو تذل : " محاضرة
يلقيها    بيروت إلى محاضرة   الجامعة األميرآية في   في   والسلوآي   تدعو دائرة البحث االجتماعي

عند    شباط الجاري 28   ثنينيوم اإل   وذلك "  العولمة تحرر أو تذل : " البروفسور دنيس سميث بعنوان
ُيذآر أن البروفسور سميث هو من أهم   .   مبنى وست هول   قاعة سهيل بطحيش في   في   السادسة مساًء

جامعة الفبورو    وهو استاذ في .  عن العولمة   وواضع آتاب مرجعي   العالم،   علماء االجتماع قي
   . البريطانية

  
األميرآية ينظم الصليب األحمر    في   والمرآز الطبي   مشترآة بين الصلبيب األحمر اللبناني    حملة تبرع
  4   يوم الجمعة   بيروت حملة للتبرع بالدم   الجامعة األميرآية في   في   بالتعاون مع المرآز الطبي   اللبناني

ُيشار إلى أن حمالت   . مبنى وست هول   في   والرابعة والنصف مساًء   آذار القادم بين التاسعة صباحًا 
الجامعة لتأمين    في   المرآز الطبي   بنك الدم في   األميرآية تقام لضمان توافر الدم في   التبرع بالدم في

   . احتياجات أسرة الجامعة ومرضى مرآز سرطان األطفال فيها
  

ين الشباب تقيم الجمعية العالمية تأثير األحداث على فرص العمل للخريج   جمعية الخريجين تبحث في
الشرق  (  للخريجين من دول منظومة مينا   الثاني   اللقاء االقليمي   بيروت   الجامعة األميرآية في   لخريجي

  األوسط وشمال
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وسيتناول اللقاء تأثير  .   آذار المقبل    12و 10    وذلك بين   دمشق،   فندق فور سيزونز في   في )  أفريقي
   . حداث الجارية على فرص العمل للخريجين الشباباأل
 
    
  الليبرالي   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   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   بًاوتدري   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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