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  أنشطة مقبلة في الجامعة األميرآية في بيروت
 
 الفن اإلسالمي في إيطاليا: محاضرة •

يها جيوفاني آوراتولي باالنكليزية يلق دعت جمعية أصدقاء متحف الجامعة األميرآية في بيروت إلى محاضرة
الخامسة والنصف مساًء في  شباط الجاري، عند 92وذلك يوم غد األربعاء " في إيطاليا الفن اإلسالمي"بعنوان 

 .متحف الجامعة
 
 الصراع حول نهر األردن األعلى: محاضرة •

بعنوان  محاضرة باالنكليزية دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة إلى
الحادية عشر  ، وذلك عند"المرويات، واألحاديث والسيطرة المائية: األعلى الصراع للسيطرة على نهر األردن"

مارك زيتون، أستاذ مرآز أبحاث األمن المائي في جامعة  وسيتكلم المحاضر. آذار المقبل 2صباحًا يوم الجمعة 
 .حوض نهر األردن النهر وسياسات المياه فيفي بريطانيا، عن التاريخ السياسي لهذا  ايست أنغليا

 
 حماية حقوق الملكية في لبنان: محاضرة •

حماية الملكية : "باإلنكليزية بعنوان دعا مكتب المنح والعقود في الجامعة األميرآية في بيروت إلى محاضرة
وذلك عند الثانية  قتصاد،األستاذ وسام العميل، خبير الملكية الفكرية في وزارة اال ، يلقيها"الفكرية في لبنان

 .آذار المقبل 2عشرة ظهر الجمعة 
 
 تحية لألمومة   :محاضرة •

تلقيها السيدة عفيفة ديراني " لألمومة تحية"دعت عصبة السيدات في الجامعة إلى محاضرة باإلنكليزية بعنوان 
مبنى  آذار المقبل في قاعة محاضرات سهيل بطحيش في 5بعد ظهر اإلثنين  أرسانيوس عند الثالثة والنصف

 1967في العام  والسيدة عفيفة ديراني أرسانيوس تخّرجت من الجامعة األميرآية في بيروت .وست هول
   .وباتت أول إمرأة تدخل السلك الدبلوماسي اللبناني

    ).اس اس او(ال آرئيسة مجلس إدارة قرى األطف 2002وهي تخدم منذ العام 
 
 
   
 
 
 



وتعتمد النظام التعليمي األميرآي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميرآية في بيروت في العام 
والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية من . آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها

تقّدم الجامعة حاليًا ما يناهز مائة  . طالب وطالبة 8000بيًا من حوالي أعضاء وجسمًا طال 600 أآثر من
آما توّفر تعليمًا طبيًا . برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدآتوراه، والدآتوراه في الطب

 .سريرًا 420   وتدريبًا في مرآزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
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