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  بيروت   الجامعة األميرآية في   نشاطات مقبلة في
  

  عنفهم وعنفنا:محاضرة  •
  الفقر، :  عنفهم وعنفنا "  الى محاضرة بعنوان   دعا مرآز الوليد بن طالل للدراسات واألبحاث األميرآية

جامعة    في   أستاذ التاريخ المساعد لجنوب آسيا،   تاشاريا،بها   من قبل تيهي "  وعودة الشمولية   واالمبريالية، 
وتجدر   . القاعة أ   مبنى وست هول،   في   آانون األول،   15   عند الخامسة من مساء الخميس   بردو،

   . اإلشارة إلى أن المحاضرة ستلقى باللغة اإلنكليزية
  

 مؤتمر حول تغيير وسائل اإلعالم االجتماعية للحياة •
هل وسائل االعالم االجتماعية  : " الجامعة إلى مؤتمر بعنوان   في   تعاونية االنترنت الطالبي   ا ناديدع

قاعة عصام    في   األول،آانون    16    وذلك عند الثانية عشرة ظهر الجمعة "  هامة؟ هل حقا تغير الحياة؟
   . لبنان توم  فليتشر   في   السفير البريطاني   المتحدث الرئيسي   وسيكون.  فارس

  
  سياسة العدالة الدولية:محاضرة  •

بالتعاون    بيروت،   الجامعة االميرآية في   في   دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية،
  في   سيلقيها جون سيروني   ، " سياسات العدالة الدولية "  إلى محاضرة بعنوان "  وحدة األخبار لألبحاث "  مع

وتجدر   . آانون األول الجاري   16   وذلك عند الثالثة بعد ظهر الجمعة   ،1القاعة ب   مبنى آولج هول، 
هو مدير مرآز القانون    جون سيروني   اإلشارة إلى أن المحاضرة ستلقى باللغة اإلنكليزية وأن

   . الواليات المتحدة   معهد نيو انغلند للقانون في   والسياسات الدولية في
  

  لإليدز   ليوم العالميا بمناسبة موسيقي   حفل  •
تقيم اللجنة الطالبية الدائمة الصحة اإلنجابية بما فيه اإليدز وبالتنسيق مع    لإليدز،   بمناسبة اليوم العالمي

 وذلك عند الثامنة   لجمع التبرعات لصالح المصابين باإليدز،   موسيقيًا   حفًال   مكتب اإلعالم والتسويق،
لإليدز    تباع التذاآر وقمصان اليوم العالمي  . هول   قاعة أسمبلي   آانون األول في   19   والنصف من مساء

   . يوسف   جامعة القديس   وآلية الطب في   بيروت،   الجامعة األميرآية في   مبنى الوست هول في   في
  

  توقيع آتابين لسمير وروزان خلف •
  "   ولبنان الهائم " " الشباب العربي "  يوقع سمير وروزان خلف آتابيهما

  في   األول الجاري،   بين السادسة والتاسعة مساًء   آانون األول،    الجمعة16   عند السادسة من مساء 
   . سوق النجارين   ، " فيلدج   صيفي "
  



  باألعشاب   عن التداوي "  يكتعا نح ": ةندو  •
ندوته    بيروت،،   الجامعة االميرآية في   في   رآز إبصار لحماية الطبيعة من أجل مستقبل مستدام،ينّظم م

آانون    19   وذلك عند الخامسة من مساء االثنين .  باألعشاب   حول التداوي "  تعا نحكي "  سلسلة   الثالثة في
  وعمر عبيد،   الندوة الدآاترة بيار زلوعة،   ييشترك ف  . مبنى وست هول   القاعة ب في   في   األول الجاري

   . ويدير الندوة الدآتور ربيع تلحوق .  والباحثة سهى ربيز   معلوف،   وفادي 
   

 
  
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  تها التعليمية ومعاييرها وممارساتهاآنموذج لفلسف   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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