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     األميرآية   نشاطات مقبلة في
     

  المسؤولية االجتماعية للشرآات ومعايير العمل الدولية :   ندوة •
 

  بيروت والجامعة األميرآية في   الجامعة األميرآية في   دعت آلية سليمان العليان إلدارة األعمال في
خارطة   -  المسؤولية االجتماعية للشرآات ومعايير العمل الدولية "  القاهرة إلى حضور ندوة بعنوان 

وذلك عند    رويسو وديما جمالي،   دي   يقدم الندوة دوغ ".  لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  طريق
وستكون  . لكن األماآن محدودة   الحضور مجاني .  مبنى الكلية   شباط في 3   التاسعة صباح الجمعة

يرجى االتصال بـ ليا آريدية على     لمزيد من التفاصيل ولتأآيد الحجز  .  باالنكليزية الت الندوةمداو
 lmk19@aub.edu.lb :  العنوان اإللكتروني

  
 البيئات الديناميكية   معالجة تعقيد التغيير في :  محاضرة •

 
البيئات    معالجة تعقيد التغيير في "  بعنوان باالنكليزية دعت وحدة البيئة والتنمية المستدامة إلى محاضرة

   8   وذلك عند الثانية عشرة ظهر األربعاء "  تعيين نتائج التخطيط على مدى عشر سنوات :  الديناميكية
  .102   الغرفة   الجناح أ،   آلية الزراعة وعلوم التغذية،   شباط في 

  آندا هم فريد آاردن   واألبحاث الدولية فيستضم المحاضرة ثالثة من علماء وحدة التقييم لمرآز التنمية 
أخصائية برامج  (  وسارة ايرل   ، ) المؤسس والمدير السابق للوحدة (  سموتيلو   وتيري   ، ) مدير وحدة التقييم (
وهذه   .  تنظيم المناقشة زياد موسى من وحدة البيئة والتنمية المستدامة   وسيساعد في ).  الوحدة   في

ينظمه مجتمع تعلم تعيين نتيجة التخطيط ومعهد    أوسع   جزء من مؤتمر دولي   العامة هيالمحاضرة 
ويحضره أآثر من خمسين    بيروت بين السادس والتاسع من شباط الحالي،   التنمية فيما وراء البحار في

   . مختلفًا   بلدًا 18   من    مجال التنمية   في   متخصصًا
     

 مصر   مدينة األقصر في   ذآريات من الحياة في :  محاضرة •
 

  مدينة األقصر في   ذآريات من الحياة في "  بعنوان باالنكليزية دعت عصبة السيدات الى محاضرة 
فى قاعة    بيروت بيتر دورمان،   األميرآية في زوجة رئيس الجامعة   دورمان،   تلقيها آاثي   ، " مصر 

   . شباط 13   وذلك عند الثالثة والنصف بعد ظهر االثنين   ى وست هولمبن   بطحيش في
  
  
  



  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  ة بحثية تدريسية،جامع   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    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   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
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