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  بيروت   الجامعة األميرآية في   أنشطة مقبلة في
  
  

  بيانو لطالب فارتان أغوبيان •
لباخ وموزار وبيتهوفن    يؤديها طالبه وتشمل أعماًال   دعا فارتان أغوبيان إلى حفلة من موسيقى البيانو

  وذلك عند الخامسة من مساء السبت   وغيرهم، وشوبان وشوبرت ورشمانينوف ومليكوف وآاشتاتوريان
   .  هول   األسمبلي   في   الجاري   آانون الثاني   14 

  
  محاضرة عن سالمة الغذاء •

يوم    الجامعة إلى محاضرة   آلية العلوم الزراعية والغذائية في   دعت وحدة البيئة والتنمية المستدامة في
.  الكلية   في "  أ "  الجناح   في   205   الغرفة   في   عند الثانية عشرة ظهرًا،   اري،الج   آانون الثاني   17   الثالثاء

المرّشحة    وتلقيها باالنكليزية لمى عبد الصمد،   تتناول المحاضرة استعمال المياه العذبة للثورة الخضراء، 
   . سويسرا   جامعة برن في   للدآتوراه قي

  
 البالط العباسي   في التغاير الجنسي  :  محاضرة •
البالط    في   التغاير الجنسي : " بعنوان الجامعة إلى محاضرة باالنكليزية   مرآز األبحاث السلوآية في   دعا

يوم    وذلك   الجامعة،   راندال من دائرة التاريخ في   يلقيها جيريمي   ، " الحديث   الخطاب العربي   في   العباسي
   . هول   مبنى نايسلي   في   203   الغرفة   في   عند الواحدة ظهرًا،   الجاري،   ن الثانيآانو   17   الثالثاء

  
  لبنان   التعليم في   عدم المساواة في •

:  لبنان   التعليم في "  بيروت إلى حلقة دراسية بعنوان   الجامعة األميرآية في   دعت آلية العلوم الصحية في
جامعة    األستاذ المساعد في   يقدمها الدآتور آمال أبو شديد، "  النجاح   إليه وفيالوصول    عدم المساواة في 

قاعة    في   بين الثانية عشرة والواحدة ظهرًا،   الجاري،   آانون الثاني   18   يوم األربعاء   وذلك   سيدة اللويزة،
   . محاضرات مبنى فاندايك

  
  محاضرة عن الثورات العربية •

بيروت إلى    الجامعة األميرآية في   آلية العلوم الصحية في   دعا مرآز البحوث الصحية والسكانية في
تقدمها الدآتورة  "  سبب وجود حرآات الشباب ضمن الثورات العربية :  الكرامة "  حلقة دراسية بعنوان



عند الرابعة بعد    الجاري،   انون الثانيآ   19   يوم الخميس   وذلك   العميدة المشارآة للكلية،   ريما عفيفي،
   . مبنى فاندايك   في   332   الغرفة   في   الظهًر،

  
  
  
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في   
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  ساتهاآنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممار   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
  
  
   

 
For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Assistant Director for Media Relations, 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 
 

mailto:ma110@aub.edu.lb
http://www.aub.edu.lb/
http://www.facebook.com/aub.edu.lb
http://twitter.com/AUB_Lebanon

