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 حزيران مطلع   في   األميرآية نشاطات

 
 ترجمة التبغ لمكافحة فعالة سياسات إلى العلوم

  في   الدولية، والشؤون العامة للسياسات فارس عصام ومعهد   التبغ، مكافحة أبحاث مجموعة عتد
 فعالة سياسات إلى العلوم ترجمة : "بعنوان حمفتو وحوار محاضرة إلى بيروت   في األميرآية الجامعة 

 الظهر بعد والنصف الرابعة عند حزيران أول األربعاء   غدًا   وذلك "نظر وجهات ثالث  : التبغ لمكافحة
  . أ القاعة   هول، وست مبنى   في
 

 األميرآية   في مزدوج بيانو
 موسيقية حفلة بيروت   في األميرآية جامعةال   في والتسويق اإلعالم مكتب مع بالتنسيق عتيق فرقة تقّدم
. لهو   األسمبلي قاعة   في مساء الثامنة عند حزيران أول الواقع األربعاء   غدًا   وذلك    بيانو   آلتي مع

 ومحمدعثمان   محمد، إلياد مقطوعات صديق ومحمدعثمان عصفور وزينه مولر ستيفان   وسيؤدي 
  . هول   أسمبلي مدخل وعند ميغاستور فرجن   في البطاقات وتباع  .فاال   دي ومانويل   وبيتهوفن،   صديق،

 
 آتابه يوّقع   واتربوري جون
 جون الدآتور للجامعة األسبق الرئيس يوّقع   بيروت،   في األميرآية الجامعة   في الرئيس مكتب من بدعوة

 بعد من الرابعة   في القادم حزيران   3   ةالجمع يوم   وذلك "للبنان فوتوغرافية ذآرى "  آتابه   واتربوري
  . ب القاعة   هول، وست مبنى   في الظهر

 
 رومانية موسيقية حفلة
 الى بيروت   في األميرآية الجامعة   في والتسويق اإلعالم مكتب مع بالتنسيق الرومانية السفارة دعت
  السبت يوم   )األرغن على(  هينينغ وريموس   )الكالرينيت على(  جيورجيو أوآتافيان يحييها   موسيقية حفلة
  . هول   األسمبلي   في   مساًء الثامنة   في   حزيران  4 
 

 تحية األميرآية   في لصباح
 الى بيروت   في األميرآية الجامعة   في والتسويق اإلعالم مكتب مع بالتنسيق قصير سمير مؤسسة دعت
 حزيران   8   في األربعاء يوم   وذلك   "الشرقية والفرقة خشيش ريما  :لصباح تحية "  بعنوان   موسيقي حفل
  . مساًء السابعة فى ُيفتتح   معرض الحفلة ويسبق  .هول   األسمبلي قاعة   في   مساًء التاسعة   في   القادم

 
 
    



  الليبرالي   ميرآياأل   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   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

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