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      األميرآية   نشاطات مقبلة في
  

 شاهد عيان النتفاضة الشرق األوسط :  األميرآية   مناقشة في
بالمشارآة مع مجلة إآزيكوتيف ماغازين    ، ) هيومن رايتس ووتش (  دعت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان

بيروت إلى مناقشة    الجامعة األميرآية في   التسويق فيبيروت وبالتعاون مع مكتب اإلعالم و   في
بين    أيار الجاري   18   يوم األربعاء   وذلك "  شاهد عيان النتفاضة الشرق األوسط "  باالنكليزية بعنوان

   . الجامعة   قاعة محاضرات مرآز تشارلز هوستلر للطالب في   في   الرابعة والسادسة مساًء
  

  دسةمؤتمر طالب الهن
  الجامعة األميرآية في   مبنى الهندسة والعمارة في   في "  طالب الهندسة والعمارة العاشر "  سيعقد مؤتمر

يمكن فيه    ويشكل هذا المؤتمر منتدًى .  أيار الجاري 19و   18    يوم األربعاء والخميس   بيروت وذلك 
   .  يقدموا مشاريعهم وأبحاثهم وتصاميمهم   للطالب أن

  
  فلة موسيقية على البايب أورغنح

تقيم الجامعة    ، ) 1886 -  1811 (  فرانز ليزت   بمناسبة مرور مئتي عام على والدة المؤلف الموسيقي
  19   يوم الخميس   حفلة موسيقية على البايب أورغن مع آريستيان شميت وذلك    بيروت   األميرآية في

   . والدعوة عامة .  هول   األسمبلي   في   عند الثامنة مساًء   أيار الجاري 
  

 األميرآية   في   للتنوع البيولوجي   اليوم الدولي
بالتعاون مع آلية  )  إبصار مبادرة (  بيروت للحفاظ على الطبيعة   يحتفل مرآز الجامعة االميرآية في
يوم    الخامس وذلك   السنوي عبر معرض إبداع   للتنوع البيولوجي،   العليان إلدارة األعمال باليوم العالمي

موقف السيارات التابع لكلية الزراعة حيث تعرض    تترآز هذه األنشطة في .  أيار الحالي 20   الجمعة
تشمل الملصقات والتصاميم    مشاريع مختلفة من تنفيذ طالب وأساتذة من مختلف آليات الجامعة،

وستمنح جوائز  .  الحفاظ على التنوع البيولوجي والقصص والمنشورات التعليمية واألبحاث الرامية إلى
   . مختلف الفئات   للمشاريع الفائزة في

  
  على طول الخط األبيض

آورنيليا     بيروت بقيادة مدربتهم لألداء الفني   من الجامعة األميرآية في   سيقدم خمسة وثالثون طالبًا  
عند السادسة والنصف    يأيار الجار   20   جمعةيوم ال   لمرة واحدة على مسبح الجامعة   آرافت عرضًا

مع البحر    ويّصور عالقة الشعب اللبناني  " على طول الخط األبيض "  يحمل العرض عنوان.  مساًء
   .  والشاطئ



 ورشة العمل السنوية الثانية للطاقة والموارد الطبيعية
ورشة العمل السنوية الثانية للطاقة  "  إلىللطاقة والموارد الطبيعية    يدعو معهد منيب وأنجيال المصري

لغاية الثانية عشر    من التاسعة صباحًا   أيار الجاري   20   يوم الجمعة الواقع في   وذلك "   والموارد الطبيعية
   . بيروت   الجامعة األميرآية في   قاعة محاضرات الهندسة في   في   والنصف ظهرًا،

  
 ) أوتدورز (  األميرآية   مهرجان الربيع في

ست  "  ألن بيروت هي .  هذا العام بيروت القديمة الى الحياة )  أوتدورز (  يعيد مهرجان الربيع السنوي 
أيار    22و   21   السبت واألحد في   يومي   يقام المهرجان .  ليرى الجميع لمحة من رونقها وجمالها "  الدنيا

   . وسيقى والفنانينويزخر باأللعاب والم   الجاري
  

  يوم العسل السنوي
من العاشرة    أيار الجاري،   24   يوم الثالثاء   وذلك   يوم العسل السنوي   تقيم آلية العلوم الزراعية والغذائية

.  هذا الحدث إلى التذآير بأهمية النحل والتنبيه إلى تناقص أعداده   يرمي .  حتى الرابعة بعد الظهر   صباحًا
   . الكّلية   من إنتاج مختبر النحل في   وافر عّينات من العسل لتذّوقها،وستت 

  
  على الغيتار   عزف موسيقي

  اإليطالي   بيروت بالتعاون مع المرآز الثقافي   الجامعة األميرآية في   يدعو مكتب اإلعالم والتسويق في
أيار    25   يوم األربعاء الواقع في   وذلك   ينييقدمه المايسترو جوليو تامبال   على الغيتار   إلى عزف موسيقي 

   . والدعوة عامة .  هول   األسمبلي   في   عند الثامنة مساًء   الجاري
  

  على البيانو   عزف موسيقي
بيروت إلى فلة عزف على البيانو من تقديم    الجامعة األميرآية في   يدعو مكتب اإلعالم والتسويق في

والدعوة  .  هول   األسمبلي   في   عند الثامنة مساًء   أيار الجاري 29   وم األحد الواقع فيي   باتريك فياض وذلك
   . عامة

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

توراه والدآ   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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