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وحفالت موسيقية ومحاضرات   مؤتمرًا: نشاطات األميرآية  

  
وحفالت موسيقية    متعدد األوجه ويشمل مؤتمرًا   بيروت نشاطًا   ستشهد الجامعة االميرآية في

   : ومحاضرات حسب الجدول التالي
  

الجامعة    كتب اإلعالم والتسويق فيبالتعاون مع م  " مواسم الحب "  األميرآية بعنوان   في حفلة موسيقية
وذلك  "  مواسم الحب "  تقيم فرقة مدرسة الجالية األميرآية حفلة موسيقية بعنوان   بيروت،   األميرآية في

ويشمل البرنامج مقطوعات شهيرة  .  هول   األسمبلي   قاعة   في   عند السادسة مساًء   شباط الجاري،   15   في
  والكينغ   جويل وديزني   األبا والبيتلز وبيلي    مثل   تلفزيونية وفرق أجنبية شهيرة،من أفالم ومسلسالت 

   .  سينغرز وغيرهم 
  

  حفلة موسيقية تقدمها فرقة   الروسي   يقيم المرآز الثقافي  "  العصر الذهبي "  تقدمها فرقة حفلة موسيقية
وتجدر اإلشارة إلى   . هول   األسمبلي   في   لسابعة مساًءعند ا   شباط الجاري 16   وذلك في "  العصر الذهبي "

تتألف من    وهي .  أن الفرقة متخصصة بالموسيقى الكالسيكية القديمة لكبار العازفين الروس والعالميين
وروستيك    ، ) أرغن وبيانو (  شيفشينغو   وألكسي   ، ) مايسترو وتشلو (  ألكسندر ليستراتوف :  ثالثة أعضاء

   ). آمان (  وزيومسكيب
  

الجامعة    في   تعقد دائرة الطب الداخلي  "   صديق أم عدو :  المناعة الذاتية   في   9   إنترلوآين "  ندوة طبية
الجامعة ومديرة    أستاذة زائرة في   وهي    بيروت ندوة تقدمها الدآتورة ساميا خوري،   األميرآية في
المناعة    في 9   إنترلوآين : " عنوان الندوة  . معهد هارفارد الطبي   في   يحيمرآز التصّلب اللو   مشارآة في

مبنى    عند الثانية بعد الظهر في   شباط الجاري   17   يوم الخميس في   وسُتعقد   ، " صديق أم عدو :  الذاتية
   . 413   الغرفة )  آلية الطب (  صباغ   ديانا تماري

  
لبنان ومعهد    في   على تحرير األوروغواي تدعو سفارة األوروغواي عام   االحتفال بمرور مئتي

االحتفال بـمئتي عام على  "  تحت عنوان    فيرمان   منفرد تقدمه بولي   سيرفانتس إلى عزف موسيقي
   . هول   قاعة األسمبلي   في   شباط الساعة الثامنة مساًء   17   وذلك في   ، " تحرير األوروغواي

  
معهد البحوث   " المقومات الرئيسية لدراسة األبحاث وتصميمها وتطويرها "  سلسلة ندوات بعنوان

ول دورة من سلسلة يقيم أ   بيروت،   الجامعة األميرآية في   السريرية بالتعاون مع آلية العلوم الصحية في
شباط    17   وذلك في   ، " المقومات الرئيسية لدراسة األبحاث وتصميمها وتطويرها " : ندوات بعنوان

وتهدف هذه   . قاعة مؤتمرات مبنى دايل هوم   بين الخامسة والنصف والسابعة والنصف في   الجاري
مختلف أساليب    بيروت في   الجامعة األميرآية في   الندوات إلى تعزيز مهارات مجتمع األبحاث في

يؤآدوا    ويرجى من الراغبين بالمشارآة أن .  محدودةاألماآن   . تصاميم الدراسة البحثية وتحليل البيانات
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شباط    16   آخر مهلة لتسجيل األسماء هي .cri@aub.edu.lb :  حضورهم من خالل العنوان التالي
   . الجاري

  
شباط    19   في   يوم األبحاث الطبية البيولوجية السنوي   سيقام يوم األبحاث الطبية البيولوجية السنوي

  شفهيًا   وعرضًا   شهيرًا   عالميًا   وستتضمن أنشطته متحدثًا .  قاعة محاضرات مبنى هوستلر   في   الجاري
   . وعرض ملصقات 

 
    
   

  
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  عليمية ومعاييرها وممارساتهاآنموذج لفلسفتها الت   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من  طالبي   وجسمو عض  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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