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  بيروت   الجامعة األميرآية في   أنشطة مقبلة في 

  
 األميرآية   في   عيدها الوطني   السفارة الرومانية تحيي •

بالتنسيق مع مكتب اإلعالم    بيروت،   دعت السفارة الرومانية في   لرومانيا،   بمناسبة العيد الوطني 
يوم الخميس    وذلك "  آرتون "  إلى حفلة موسيقية للرباعي   بيروت،   ة األميرآية فيالجامع   والتسويق في

   . والدعوة عامة .  هول   األسمبلي   في   عند الثامنة مساء،   ،أول آانون األول
  
  

  بيروت   لندن تلتقي •
  ر ندوة بعنوانبيروت إلى حضو   الجامعة األميرآية في   دعا قسم الهندسة المعمارية والتصميم في

من    ، آانون األول 3   يوم السبت في   وذلك   ، "  صناعة التصميم   االبتكار في :  بيروت   لندن تلتقي "
مبنى آلية سليمان العليان إلدارة    في   قاعة المعماري   في   حتى الرابعة بعد الظهر،   العاشرة صباحًا
ويتكلم فيها    البريطاني،   م مؤسسة ستارش والمجلس الثقافيوالندوة من تقدي .  الجامعة   األعمال في

   . مصممون من بريطانيا ولبنان
  
  

  العالم الخفي •
ويرافقه    ، " العالم الخفي "  على الفلوت بعنوان   تقدم شرآة نيو هورايزون حفلة موسيقية لوسام بستاني

  في   عندالثامنة والنصف مساًء   ،2011   ون األولآان    3   يوم السبت    وذلك   على البيانو الكسندر زرام،
  وفي .  جميع فروع مكتبة أنطوان   تباع التذاآر في .  بيروت   الجامعة األميرآية في   هول في   قاعة األسمبلي 
وجوزف    وهتاف خوري،   ووسام بستاني،   وآارل ويت،   البرنامج مقطوعات من تأليف مل بونيس، 

   . جونغن
  

  األميرآية   ادينا تقّدم حفلتين فيأي •
  الجامعة األميرآية في   هول في   األسمبلي   الى حفلتين خيريتين لعيد الميالد تقاما في   دعت جمعية أيادينا

  . مكتبة أنطوان ويعود ريعهما إلى األطفال المحتاجين   تباع التذاآر في   بيروت، 
   

  وتؤّديها جوقة المرحلة االبتدائية في    عند الرابعة مساء،   ،آانون األول   4   يوم األحد   تقام الحفلة األولى
.  السابعة مساء   في   ،آانون األول 15   يوم الخميس   وتقام الحفلة الثانية .  مدرسة االنترناشونال آولدج 
  . االنترناشونال آولدج   وتؤديها جوقة المرحلة الثانوية في 



   
يد عشر سيدات أآاديميات بهدف خدمة المسّنين    على   1999   العام   يذآر أن جمعية أيادينا تأسست في

   . المناطق اللبنانية المحرومة آافًة   والناشئة في
االنترناشونال    بيروت ومدرستي   وتقيم الجمعية نشاطات دورية بالتعاون مع الجامعة االميرآية في

األنشطة الميالدية عبر الحفالت الموسيقية    ما تشارك الجمعية في   وآثيرًا .  ميرآيةآولدج والجالية األ
   . والبازارات الخيرية

  
 " لبنان   أنواع من المسافات السياسية في :  العمارة تؤذي "  •

  نوانبيروت الى محاضرة بع   الجامعة األميرآية في   آلية الهندسة في   دعا قسم العمارة والتصميم في  
آانون  9   يوم الجمعة   يلقيها زياد جمال الدين، "  لبنان   أنواع المسافات السياسية في :  العمارة تؤذي "

والمهندس جمال   .  قاعة محاضرات الهندسة المعمارية   في   ،   عند السادسة والنصف مساء   ،األول
   . الكلية   نيويورك ومن خريجي   شرآة تصميم ناجحة في   الدين عضو في

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  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   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  آثر منأ  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
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