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  األميرآية استضافت محاضرة عن التغذية   جمعية السيدات المساعدات في
  

ألقت السيدة    المرآز الطبي،  -   بيروت   الجامعة االميرآية في   بدعوة من جمعية السيدات المساعدات في
ندوة    ت،بيرو   اختصاصية التغذية و صاحبة مرآز اإلغتذاء والحمية في   سوسن وّزان جبري،

  مبنى وست هول في   قاعة سهيل بطحيش في   في "  طعام لذيذ وصحي :  النشيطة مفتاح الحياة"بعنوان
وتقنيات المحافظة    مثل السمنة،   تهم الجمهور،   وقد تناولت المحاِضرة العديد من المواضيع التي  . الجامعة 

وبرنامج خفض مستوى  )  التبريد   الطبخ،   ية،الفصل السليم لألغذ   النظافة، (  على سالمة الغذاء
متوازن    غذائي   آما ألقت الضوء على أهمية وجود نظام .  وضعه المرآز   الدم الذي   الكولسترول في

الطعام من    غذائية مظهرة ميل الجمهور إلى االفراط في   وحّددت الحصص المناسبة من آل مجموعة
تسّنى للمدعوين تذّوق مأآوالت صحية ولذيذة من إعداد مرآز    رة،وبعد المحاَض  . يدري   دون أن

  خّريجة دائرة التغذية وعلوم الطعام في   هي   الجدير بالذآر أن السيدة وّزان جبري  . اإلغتذاء والحمية
أول  وهو   مرآز اإلغتذاء والحمية منذ عقدين،   بيروت وأسست   الجامعة األميرآية في   آلية الزراعة في 

.  وقطر   والكويت،   والقاهرة،   وجدة،   الرياض،   الشرق األوسط وُأنشأت فروع له في   مرآز من نوعه في
وقد أشادت بها عميدة الكلية الدآتورة نهال حوال خالل احتفال إعالن منظمة الصحة العالمية بأنها قد  

  مطلع آانون الثاني   في   الكلية من ضمن المراآز المتعاونة معها،   دائرة التغذية وعلوم الطعام في   أدرجت
   وتجهد لمساعدة    . 1950   العام   الجامعة تأسست في   ُيذآر أن جمعية السيدات المساعدات في  . 2008 
لى وباالضافة إ  .  المرآز الطبي   والطالب والممرضين في   وصغارًا،   المحتاجين من المرضى آبارًا 

تشمل أنشطة الجمعية    مار آواند هاوس،   حديقة منزل الرئيس في   الُلَعب السنوية في   حفلة شاي
  .   غداء واستقبال   يستمع فيها الحضور إلى محاضرات طبية واجتماعية وفنية وحفالت   اجتماعات شهرية

لبيع السلع المستعملة    ريومحل تجا   المرآز الطبي   ويقوم متطوعون من الجمعية بتشغيل مطعم في 
   . وتنظيم خدمات مرافقة للمرضى
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  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  عة بحثية تدريسية،جام   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   مًاآما توّفر تعلي .  الطب   في
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