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  نشاطات مقبلة في الجامعة األميرآية في بيروت 

  

  حفلة موسيقية لجوقة غارغاتش •

دعت جمعية هامازآايين الثقافية  بالتعاون مع مكتب االعالم والتسويق في الجامعة األميرآية في 
أيار الجاري عند  5السيت بيروت الى حفلة موسيقية تقدمها جوقة غارغاتش للصغار، وذلك يوم 

على يد زاآار  1997وقد تأسست جوقة غارغاتش في العام . السابعة مساًء في قاعة األسمبلي هول
  .آيشيشيان

  

  محاضرة حول الجراحة التجميلية •

الجامعة إلى محاضرة يلقيها الجراح الدآتور آمال أبو الحسن حول  دعت عصبة السيدات في
أيار الجاري عند الرابعة بعد الظهر في قاعة بطحيش في  7االثنين  الجراحة التجميلية وذلك يوم

  .مبنى وست هول

  

  محاضرة حول لبنان وحوآمة السالم العالمي •

دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة إلى محاضرة يلقيها نيكوالس 
في  1نية والربع بعد الظهر في القاعة ب أيار الجاري عند الثا 7آوزماتوبولوس وذلك يوم االثنين 

والدآتور . وستتمحور المحاضرة حول لبنان وحوآمة السالم العالمي. مبنى آولدج هول
  .آوزماتوبولوس باحث في جامعتي آولومبيا ونيويورك

  

  موسيقى آالسيكية •



أيار الجاري  7تقدم جوقة الجامعة والجمعية الكورالية حفلة من الموسيقى الكالسيكية يوم االثنين 
  . وفي البرنامج مقطوعات لموزار وسنفل ورامو. عند السابعة مساًء في قاعة األسمبلي هول

  

  مؤتمر حول حقوق اإلنسان واالنسانيات  •

وذلك أيام  تستضيف الجامعة األميرآية في بيروت مؤتمرًا دوليًا حول حقوق اإلنسان واالنسانيات
. في مبنى آولدج هول 1أيار الجاري، في القاعة ب 11و 10و 9األربعاء والخميس والجمعة، 

يفتتح المؤتمر عند العاشرة صباح األربعاء مع آلمات للدآتور ألسكندر هارتويغر، منّظم المؤتمر، 
األآاديمية  وعميد آلية اآلداب والعلوم في الجامعة الدآتور باتريك ماآغريفي، ووآيل الشؤون

   .وسيدور النقاش باللغة االنكليزية. الدآتور أحمد دالل

 
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  معة بحثية تدريسية،جا   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   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   ًاآما توّفر تعليم .  الطب   في
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