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  نشاطات مقبلة في الجامعة األميرآية في بيروت
 

  محاضرة عن الربيع العربي •

آاتب األفالم المصري يلقيها " الربيع العربي اليوم"دعت مؤسسة سمير قصير إلى محاضرة بعنوان 
اعة سهيل بطحيش في حزيران الجاري في ق 5، وذلك عند السابعة من مساء الثالثاء وحيد حامد

  .مبنى وست هول

 آبيرًا كثير من األفالم التي أثارت جدًالالو" بناية يعقوبيان"و" المصير"ُيذآر أن وحيد حامد آتب 
وقد . وتأتي محاضرته في سياق مهرجان ربيع بيروت الرابع الذي تقيمه مؤسسة سمير. في مصر

  .  2009أقيم المهرجان األول في العام 

  

  الفضائيات العريبية بدعة تخريبية؟هل : محاضرة •

بدعوة من مرآز سميح دروزة إلدارة االبتكار وريادة األعمال في آلية سليمان الُعليان في الجامعة، 
هل الفضائيات "بعنوان  باالنكليزية يلقي المدير العام لتلفزيون ام بي سي السيد علي جابر محاضرة

في  حزيران الجاري 7والنصف من مساء الخميس وذلك عند الخامسة " العربية بدعة تخريبية؟
  .قاعة محاضرات المعماري في الكلية

  

  جوائز برنامج سليم الحص لالنسانية واالحتراف •

أسماء األطباء الفائزين بجوائزه "  برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واالحتراف "سيعلن 
حزيران الجاري في قاعة عصام  8جمعة  لإلنسانية واالحتراف عند الخامسة والنصف من مساء ال

  .وسيتّم تسليم الجوائز بالمناسبة ذاتها. فارس

  نيسان   في "  برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واالحتراف "  هذا وآانت الجامعة قد أطلقت
  في آل االختصاصات لألساتذة والطالب وأفراد المجتمع العاملين   بهدف توفير مورد في    2010 



ويهدف البرنامج إلى تشجيع  .  لبنان والمنطقة   أو استشارة، في   وبحثًا   تعليمًا    األخالقيات األحيائية، 
يتعلق باألبحاث والتدريب    ألهمية قضايا االحتراف واألخالقيات األحيائية فيما   االدراك الوافي
  . المجتمع والمنطقة   وفي   آل اختصاصات الجامعة،   والتنمية في

  

  حفلة موسيقية إليلي شويري •

حزيران  9تختتم مؤسسة سمير قصير مهرجان ربيع بيروت الرابع عند التاسعة من مساء السبت 
ايلي شويري بمشارآة جوقة جامعة نوتردام اللويزة، في قاعة  من أداءالجاري بحفلة موسسيقية 

  .األسمبلي هول

 

  
 
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   ية فيتأسست الجامعة األميرآ  
  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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