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 نشاطات مقبلة في الجامعة األميرآية في بيروت

 
 محاضرتان لكلية العلوم الصحية في األميرآية

: تدعوآم آلية العلوم الصحية في الجامعة األميرآية في بيروت إلى حضور ندوتين، األولى تحت عنوان
" اره وخصائصه والعوامل المرتبطة بهانتش: العنف ضد العمال اللبنانيين في أقسام الطوارىء اللبنانية"

هل : التمييز وسوء الصحة العقلية: "وتحمل المحاضرة الثانية عنوان. ويقدمها الدآتور محمد علم الدين
  .وتقدمها الدآتورة سوسن عبد الرحيم" البياض يهم األميرآيين العرب؟

في قاعة فان  1:30و 12:00ة آذار الحالي بين الساع 9وستقام المحاضرتان يوم األربعاء الواقع في 
 .دايك

  
  إبصار تطلق نشاطات التنزه البري

يمكنكم اإلنضمام إلى هذه النشاطات وتعلم المزيد . 2011تطلق إبصار نشاطات التنزه البري لربيع 
آذار الحالي الساعة التاسعة صباحًا أمام المديكال غايت في  12حول طبيعة لبنان يوم السبت الواقع في 

: وللحجز يرجى االتصال على الموقع التالي. األميرآية في بيروتالجامعة 
ibsaradm@aub.edu.lb or AUB  4509أو على الرقم الفرعي في الجامعة األميرآية.  

  
  

  برنامج نايكي لتدريب النخبة 
يسر دائرة الرياضة في الجامعة األميرآية في بيروت بالتعاون مع  يونايتد سبورتس أوف ليبانون 

وهي مبادرة لكرة " برنامج نايكي لتدريب النخبة"اإلعالن عن إطالق  "زعون الرسميون لنايكيالمو"
  .القدم الشعبي تقدم فرصة للشباب اللبناني للخضوع للتدريب مثل العبيهم الدولين المفضلين لديهم
آرة سيشرف على البرنامج مدرب آرة قدم دولي من نادي برشلونة لكرة القدم ويمكن لجميع العبي 

التقدم للمشارآة بالبرنامج والذين ستتم دعوتهم إلى يوم اختبار  19والـ  16القدم في لبنان بين سن الـ 
وسيتم اختيار أفضل مئة العب . آذار الحالي في الغرينفيلد في الجامعة 19يوم السبت الواقع في 

م باإلنضمام إلى مخيم في للمشارآة في مخيم تدريبي لثالثة أيام وأفضل ثالثة العبين سيحققون حلمه
  .2011واحدة من مدارس منشستر يونايتد لكرة القدم على حساب نايكي خالل صيف 

  
  
  "األول في الفضاء"

يدعوآم المرآز الثقافي الروسي في بيروت بالتعاون مع مكتب اإلعالم والتسويق في الجامعة األميرآية 
يقدمها أحد رواد الفضاء السوفيات " األول في الفضاء"في بيروت إلى محاضرة تحفيزية بعنوان 

الرابعة بعد  آذار الحالي الساعة 21األوائل جورجي ميخالوفي غريشكو وذلك يوم اإلثنين الواقع في 
  .الظهر في قاعة بطحيش
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  "إقرأ"التطوع مع 
 10و 6هل تحب األداء؟ هل تستمتع بإعداد عروض ألطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 

يرغب مرآز المشارآة المدنية وخدمة المجتمع في أن يقدم لك  .سنوات؟  نحن بحاجة إلى مهاراتك
  ".إقرأ"غير الحكومية فرصة للعمل التطوعي المرح مع المنظمة 

لمدة ساعة أو ساعتين في ثالث  )التواريخ مرنة(نحن بحاجة إليك لتقدم أداًء في نهاية آذار الحالي 
 .وتتمثل الفكرة في تشكيل أداء صغير تحت شعار القراءة والتعليم .مدارس

 
نيسكو يوم الخميس دقيقة في قصر االو 30وباإلضافة إلى ذلك، سوف تتاح لك الفرصة لتقدم أداًء لمدة 

  .تحت رعاية وزارة التربية والتعليم العالي "إقرأ"خالل حفل آبير تنظمه  أيار القادم 5الواقع في 
أو إرسال بريد  4430للراغبين بالمشارآة االتصال على الرقم الفرعي في الجامعة األميرآية 

  .ccecs@aub.edu.lbإلكتروني إلى 
  
    
  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   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
  
  
   

 
For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Media Relations Officer, ma110@aub.edu.lb, 01-353 228 

  
  

Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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