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     األميرآية   نشاطات مقبلة في
 

 يطلق جائزة قرية التنوع البيولوجي   مرآز إبصار
  أجل مستقبل مستدام لحفل دعا مرآز إبصار لحماية الطبيعة من   تحت رعاية وزارة الداخلية والبلديات، 
  فندق الكومودور،   في   حزيران الجاري   9   يوم الخميس   وذلك".  جائزة قرية التنوع البيولوجي "  إطالق 
  . والحفل برعاية مؤسسة آوآا آوال .  الحمراء  شارع 

 
 العالم   مدينة عظيمة في :  القاهرة

يلقيها الدآتور حسن    محاضرة بيروت إلى   الجامعة األميرآية في   في "  جامعة الكبار "  دعت مبادرة
يوم    وذلك "  العالم   مدينة عظيمة في :  القاهرة "  بعنوان   يب معروف ومسافر مخضرم،وهو طب   رمضان،
المعروف أن   . وست هول مبنى   قاعة بطحيش في   في   عند السادسة مساًء   حزيران الجاري،   16   الخميس
  وتهدف أيضًا .  مدى الحياة   تستمّرالتعّلم آعملية  إلى تثبيت   األميرآية ترمي   في "  جامعة الكبار "  مبادرة

  . مريح   جو أآاديمي   بين آبار السن وبينهم وبين الناشئة في إلى تبادل الخبرات 
 

 علم الفلك   في   األميرآية تستضيف مدرسة الزرقالي
التعاون مع ب   بيروت،   األميرآية في الجامعة   في   تنظم دائرة الفيزياء ومرآز علوم الرياضيات المتقدمة،

بيروت    في الجامعة األميرآية   ستقام في   التي   علم الفلك والتي   الثانية في   جامعة اللويزة مدرسة الزرقالي
موجهة إلى الطالب وأعضاء هيئة التدريس  والدعوة .  حزيران الجاري    26و   19   األحد   يومي   بين

  اسبانيا،   غرناطة،   وآانت المدرسة األولى قد أقيمت في .  رةالمدرسة العاب هذه   المهتمين بالمشارآة في
أبو     إلى علم الفلك سّميت آذلك نسبة   في   وتجدر اإلشارة إلى أن مدرسة الزرقالي  . 2010   تموز   في 

اشتهر    وهو عالم فلكي .  الزرقالة أو الزرقالي المعروف بابن   النقاش،   يحيى التجيبي   إسحاق إبراهيم بن
البحر األبيض  وهو أول من قاس طول .   الفلك والرياضيات   في   ونبغ   الميالدي  عشر   القرن الحادي   في

ويهدف المشروع الى تعزيز   . مدارات بيضاوية   وأول من قال بدوران الكواآب في   المتوسط قياسا دقيقًا
علم الفلك والفيزياء الفلكية    وتعزيز التدريس المتقدم في ق والغرببين الشر   والعلمي   التبادل الثقافي
  . هذا المجال   بحوث مستقبلية في وتحفيز أنشطة

 
 مهرجان سينما الغابات

ويستمر لغاية    حزيران الجاري   2   يوم الخميس   بدأ   يتابع مرآز إبصار تقديم مهرجان سينما الغابات الذي
  . 2011   االحتفال بالسنة الدولية للغابات من أجل   ،منه   23   الخميس في

 

 



  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في   
  سية،جامعة بحثية تدري   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   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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