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  نشاطات مقبلة في الجامعة األميرآية في بيروت
 

 ندوة حول عالقات ايران ودول الخليج

دعت دائرة الدراسات السياسية واالدارة العامة ومرآز الدراسات العربية والشرق أوسطية، في 
الزمان، أستاذ العالقات الدولية في  البروفسور محمد نورالجامعة، الى محاضرة يلقيها باالنكليزية 

، عند الخامسة 2012نيسان  26يوم الخميس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت وذلك 
نور الزمان عن وسيتكلم البروفسور . والنصف بعد الظهر، في القاعة أ في مبنى وست هول

.احتماالت التعاون والتصارع بين ايران ودول الخليج العربية  

 

  2012حوارات المدينة : مؤتمر في الهندسة المعمارية

دعت آلية الهندسة والعمارة في الجامعة وبرنامجا الدراسات العليا،  في التخطيط المدني، والتصميم 
التصميم "لهذا العام وموضوعه " حوارات المدينة"المدني الى حضور المؤتمر العلمي السنوي 

".المدني في العالم العربي  

أيار في قاعة محاضرات الهندسة المعمارية  4و 3قد المؤتمر طيلة يومي الخميس والجمعة سُيع
ويفتتح المؤتمر عند التاسعة والنصف صباح الخميس مع ترحيب . وتدور مداخالته باالنكليزية

.وتمهيد من الدآتورة هويدا الحارثي والدآتور روبرت صليبا  

 .2002في العام  وآانت هذه السلسلة من المؤتمرات فد بدأت

 

 في ذآرى االبادة األرمنية حفلة موسيقية

نيسان  26دعا نادي التراث اللبناني األرمني في الجامعة الى حفلة موسيقية عند الثامنة من مساء 
 .الجاري في قاعة األسمبلي هول، بمناسبة الذآرى السابعة والتسعين لالبادة األرمنية



 

  لعلوم الرياضيات اللقاء السنوي للجمعية اللبنانية

دعا مرآز العلوم الرياضية المتقدمة في الجامعة والجمعية اللبنانية لعلوم الرياضيات إلى حضور 
نيسان الجاري في قاعة  28و 27المؤتمر السنوي الثالث للجمعية وذلك يومي الجمعة والسبت 

الجاري  26ميس وتسبق المؤتمر ورشة عمل تقام يوم الخ. في مبنى آولدج هول 1المحاضرات ب
  . في حرم جامعة بيروت العربية في الدبّية

واللقاء السنوي الثاني في العام  2010هذا وآانت الجمعية قد عقدت لقاءها السنوي األول في العام 
2011. 

 

  زرع أشجار في الحديقة العامة في بحمدون

مع في الجامعة إلى المشارآة في حملة تشجير في الحديقة دعا مرآز االلتزام المدني وخمة المجت
نيسان الجاري، بالتعاون مع مؤسسة جنة بالدي، وبلدية  29العامة في بلدة بحمدون وذلك يوم األحد 

  :للمشارآة ولمعلومات اضافية، يرجى االتصال على البريد االلكتروني. بحمدون، ووزارة الزراعة

ccecs@aub.edu.lb 

 

  جامعة الكبار

حزيران المقبل جامعة الكبار،  15نيسان الجاري و 30تنظم الجامعة األميرآية في بيروت بين 
وهي آناية عن برنامج خاص لمن هم فوق الخمسين من العمر ويشمل حلقات دراسية، 

وقدبدأ التسجيل لهذا . مختلفة ومحاضرات، ورحالت تثقيفية، وأمسيات شعرية، وأنشطة اجتماعية
يمكن الحصول على معلومات إضافية وعلى استمارة . نيسان الجاري 27البرنامج، وينتهي في 

  :التسجيل على البريد االلكتروني

ufs@aub.edu.lb  

من ضمن مبادرتها لحسن  2010هذا وآانت الجامعة قد أطلقت برنامج جامعة الكبار في ربيع العام 
  .الجوار التي قادتها األستاذتان سينتيا مينتي وعبله سباعي
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  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   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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