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     أيار   المقبلة في    بعض نشاطات األميرآية
  

  يقيم المرآز الثقافي   روسيا،   يوم النصر في   األميرآية بمناسبة   في حفلة موسيقية للفرقة الروسية
حفلة    بيروت،   ة فيالجامعة األميرآي   بيروت بالتنسيق مع مكتب اإلعالم والتسويق في   في   الروسي 

  قاعة األسمبلي   في   يأيار الحال 10   يوم الثالثاء الواقع في   موسيقية تحييها الفرقة الشعبية الروسية وذلك
   . والدعوة عامة.  هول 

  
  الجامعة األميرآية   معرض المهن في

  12   الخميس والجمعة   يومي   يقام   الذي   بيروت إلى معرض المهن السنوي   تدعو الجامعة االميرآية في
ومن الحادية عشرة قبل الظهر    ، ) الخميس (  إلى السابعة مساًء   من الثانية عشرة ظهرًا   أيارالجاري،   13و 

  في   ى الملعب البيضويالجامعة وعل   جوار مبنى وست هول في   في )  الجمعة (  حتى السادسة مساء
  وتشترك فيه أآثر من مئتي   كتب خدمات التوظيف والمهن للطالب،والمعرض من تنظيم م  . جواره 
باالضافة إلى    مؤسسة مالية ومصرفية وصناعية وتجارية محلية وإقليمية وعالمية ومتعددة الجنسيات، 

   . ميادين الهندسة وإالعالم والتربية واالستشفاء والخدمات   مؤسسات تعمل في
  

  لتطوريا   ميتافيزياء المذهب الطبيعي
  ميتافيزياء المذهب الطبيعي"بيروت إلى مؤتمر بعنوان   الجامعة األميرآية في   يدعو قسم الفلسفة في

المؤتمر أساتذة    وسيحاضر في  . قاعة حبيب عزيز المعماري   في   أيار الحالي،   14و   12   بين "  التطوري 
   . من جامعات ومعاهد عالمية

  
  تدعو آلية اآلدب والعلوم إلى مؤتمر ليوم واحد ر آمال الشاعر لألبحاث العلميةلمختب   المؤتمر الثاني

من    أيار الجاري   14   يوم السبت الواقع في   لألبحاث العلمية وذلك   ينظمه مختبر آمال الشاعر المرآزي 
ويقدم المؤتمر للباحثين وطالب   . مرآز تشارلز هوستلر للطالب   في   لغاية الخامسة مساًء   الثامنة صباحًا

.  الحرم الجامعي   في   تجري   لتسليط الضوء على أحدث مشاريع األبحاث التي   الدراسات العليا منبرًا
وعلم الحيوان والعلوم    واإليدز،   والبيئة،   وتكنولوجيا النانو،   وسيشمل مواضيع حول أبحاث السرطان، 

   . والعلوم الصحية   الزراعية،
  
  

 
    



  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   جسمًاأعضاء و  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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