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 بيروت   في األمريكية الجامعة مع بالتعاون عرسال   في   الثاني "  والتواصل العلم"  مهرجان

 
 لحماية إبصار مرآز مع بالتعاون   الثاني  " والتواصل العلم "  مهرجان البقاع   في عرسال بلدية تنظم

  في   المجتمع، وخدمة   المدني االلتزام ومرآز المدنية، الهندسة عيةوجم   مستدام، مستقبل أجل من الطبيعة
 . بيروت   في األميرآية الجامعة 
  

 عرض إلى ويهدف نشاطات عدة ويتضمن   الجاري أيلول   14 و   5   بين الممتدة الفترة   في المهرجان يقام
  الدولية للتنمية البحوث مرآز من بتمويل   آندا،   في أوتاوا وجامعة   األميرآية، أجرتها   التي األبحاث نتائج

 : التالية النشاطات المهرجان برنامج ويشمل  . الماضي العام خالل آندا  -
  

   (المهني التدريب مرآز   في األعمار جميع من   شخصًا   50   من ألآثر إبتدائية آمبيوتر دورات  .1
 . )أيلول   14و   13 و   12و   10 و    9و   8 و   7و   6و   5 

 
  نصائح وإعطاء وبيروت عرسال بين   السكري مرض نسبة مقارنة تشمل للعموم عمل ورشات  .2

 التابع   االجتماعي   الصحي عرسال مرآز مع بالتعاون   بالمرض، اإلصابة منع أو لتأخير غذائية 
 . )أيلول  (5  الحريري رفيق مؤسسة   في االجتماعية الصحة لمديرية

 
 العام خالل عرسال   في مدرستين   في أقيم   الذي التغذية برنامج نتائج لتقديم للعموم عمل شةور  .3

 . )أيلول   7   (الماضي
 
 مدير شاآر   أبي زياد السّيد المحاضر مع   والحّي المنزل   في اإلخضرار نشر حول مفتوح نقاش   .4

 . )أيلول   ( 8  أنفايرنمنتل سيدر شرآة
  

 . الظهر بعد الخامسة عند الشفق مدرسة   في أيلول 14   في وداعية بسهرة المهرجان وسيختتم
  

  2010 .    أيلول   في عرسال   في أقيم قد األول  " والتواصل العلم "  مهرجان    وآان هذا
 
   

 
 



  الليبرالي   رآياألمي   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،   برنامج للحصول على البكالوريوس، يناهز مائة   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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