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  بيروت   الجامعة األميرآية في   نشاطات مقبلة في
  

   " الفضاء   األول في : " محاضرة
  بيروت وبالتعاون مع المرآز الثقافي   الجامعة األميرآية في   بدعوة من مكتب اإلعالم والتسويق في

  األول في : " محاضرة بعنوانغرتشكو    جورجي   رائد الفضاء الروسي   يلقي   بيروت،   في   الروسي 
مبنى    قاعة سهيل بطحيش في   عند الرابعة بعد الظهر في   آذار الجاري 21   يوم اإلثنين   وذلك "  الفضاء 

وقام بثالث رحالت    1968   العام   غرتشكو الى سلك رواد الفضاء السوفيات في   وقد انضم  . وست هول
بأول سباحة فضائية خارج المرآبة    ،1977   آانون األول   في   اها،وقام خالل إحد   الى مدار األرض،

للهبوط على    البرنامج السوفياتي   في   وقد عمل أيضًا .  لتجربة بذلة فضائية واقية جديد من طراز أورالن
  ضاء الروسيُيذآر أن رائد الف  . لكن المشروعين ألغيا   السوفياتي   مشروع المكوك الفضائي   وفي   القمر،

  آذار   التاريخ في   قام بأول سباحة فضائية في   ،2006   آذار   زار الجامعة في   الذي   ليونوف،   آلكسي 
   . بذلة واقية بدائية الطراز   مستعمًال   ،1965 

  
  دورة رياضية دولية

  الرئيس في   لية الثانية لناديدورة الرياضة الدو "  بيروت   الجامعة األميرآية في   تنظم دائرة الرياضة في
  آذار في   27   آذار إلى األحد   23   من األربعاء   بين الجامعات اإلقليمية،   ، " بيروت   الجامعة األميرآية في 
   . مرآز هوستلر 

  
   "  حوار الطبيعة "  إطالق برنامج إبصار

"  حوار الطبيعة "  حفل إطالق برنامجه إلى   دعا مرآز إبصار لحماية الطبيعة من أجل مستقبل مستدام،
والواحدة    بين الحادية عشرة صباحًا   آذار الجاري   26   يوم السبت   تموله مؤسسة آوآاآوال وذلك   الذي 

يشرك    تجدر اإلشارة إلى أن هذا البرنامج  . 102   القاعة   آلية الزراعة والعلوم الغذائية،   بعد الظهر في
لها عالقة    األنشطة التعليمية وغير المنهاجية والتي   لمدارس اللبنانية الرسمية والخاصة فيمن ا   طالبًا

وسيحاول هذا المشروع تسليط الضوء على الطبيعة آموضوع توحيد ومكان لألطفال من  .  بالطبيعة
  .   يعتقدون   أآبر مما    إلى درجة   حاجاتهم،   في   وليدرآوا أنهم متشابهون جدًا   خلفيات مختلفة للعمل معًا

وغرس األشجار وإعادة تأهيل الطرقات    الصيف،   في   وتتراوح هذه األنشطة بين جمع البذور والري 
أماآن عامة مثل أرض    على رسم لوحة جدارية في   تنطوي   فضال عن النشاطات الفنية التي   ،   المهجورة
.  من مختلف الخلفيات   طالبًا 240مدرسة رسمية وخاصة و   14   وعهذا المشر   تشترك في  . المدرسة

   . نشاطات البرنامج   ستشارك البلديات في   عن المدارس،   وفضًال 
 

 معهد عصام فارس   ورشات عمل حول التفاوض في
ل الورشة تتناو  . عمل حول التفاوض   بيروت ورشتي   الجامعة األميرآية في   يقيم معهد عصام فارس في 

وستكون  .  آذار الجاري 26   يوم السبت   األولى مقدمة عامة حول التفاوض للطالب الجامعيين وذلك
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نيسان  2   يوم السبت   وذلك "  المفاوضات الديبلوماسية لطالب الدراسات العليا "  الورشة الثانية بعنوان
   . آذار   24   ميسيوم الخ   ورشات العمل هي   آخر مهلة للتسجيل في  . القادم

  
 الرابع واألربعون للشرق األوسط   المؤتمر الطبي

الواليات    في    بيروت باالشتراك مع آليفالند آلينيك   الجامعة األميرآية في   في   يقيم المرآز الطبي 
التسجيل المسبق  يتم    . 2011   أيار   8و   5   الرابع واألربعون للشرق األوسط بين   المتحدة المؤتمر الطبي

   . 2011   نيسان   30أول آذار و    على اإلنترنت بين
  
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  ة بحثية تدريسية،جامع   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   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   ًاآما توّفر تعليم .  الطب   في
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