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     األميرآية   أنشطة مقبلة في 
  

 تخطيط األداء آوسيلة لإلدارة الحضرية :   جعل المدن تعمل
  يلقيها آيس فان رويجين وآارلي "  جعل المدن تعمل : " دعا قسم العمارة والتصميم الى محاضرة بعنوان 
قاعة محاضرات الهندسة    في   الجاري   تشرين الثاني 14   ثنينوذلك عند السادسة من مساء اال   بيننك، 

   .  المعمارية
  

 األميرآية   لريادة األعمال في   األسبوع العالمي
  تشرين الثاني 14   عند السابعة من مساء االثنين   لبنان،  -  لريادة األعمال   سيتم إطالق األسبوع العالمي 
  . بيروت   الجامعة األميرآية في   آلية سليمان العليان إلدارة األعمال في   في   يقاعة المعمار   في   الجاري 

  ".   لبنان هو مكان ممتاز إلطالق المشاريع "  ويشمل الحدث حلقة نقاش بعنوان
والتسويق    ،   والهندسة المعمارية   التكنولوجيا الفائقة، :  وتضم الحلقة رجال أعمال من مختلف الصناعات 

وهم سيتكلمون عن تجاربهم  .  وهندسة المساحات الخضراء   والصحة البيئية،   والتعليم،   عبر اإلنترنت،
   . وسيصّوت الحضور لهم

  
 مجال تعزبز مكافحة التبغ   استخدام البحوث في

وث استخدام البح : " بعنوان دغا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية إلى حلقة نقاش    
تشرين  15   وذلك عند الخامسة من مساء الثالثاء   ، " دراسة الحالة اللبنانية :  لترشيد سياسات مكافحة التبغ

   . فوق مطعم الجامعة   مبنى أدا دودج هول،   بهو مطعم الهيأة التعليمية في   في   الثاني
  

 لبنان   للفقر في   الوجه اإلنساني :  لمحات من الفقر
  دعت دار منهل الحياة للنشر إلطالق آتابها   اية وزير الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور،تحت رع    

  تشرين الثاني 17   عند السادسة من مساء الخميس "  لبنان   للفقر في   الوجه اإلنساني :  وصف للفقر "
   . هول   قاعة األسمبلي   في   الجاري، 

 

 
  " عصر الثورة   ة فيروح إسرائيل الميت "  محاضرة حول

إلى    بيروت   الجامعة األميرآية في   دعا مرآز الوليد بن طالل للدراسات واألبحاث األميرآية في
 Israel’s Dead Soul in the Age" عصر الثورة   روح إسرائيل الميتة في : " بعنوان باالنكليزية محاضرة

of Revolution)(   ،وذلك    جامعة فرجينيا التقنية،   أستاذ اللغة اإلنكليزية في   يلقيها الدآتور ستيفن ساليطة



مبنى وست هول    قاعة سهيل بطحيش في   في   الجاري   تشرين الثاني   24   عند الخامسة من مساء الخميس
   . المحاضرة حفل توقيع آتاب للمحاضر   ويلي .  بيروت   الجامعة األميرآية في   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  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
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