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  بيروت   الجامعة األميرآية في   نشاطات مقبلة في

  
  للتمريض محاضرة بعنوان   نظام الرعاية الصحية تقّدم آلية رفيق الحريري   التفاوت في :  محاضرة

  ندا،آ   غالديس ُحنْين من جامعة تورنتو،   تقدمها "  نظام الرعاية الصحية العالمي   دليل على التفاوت في "
   . الكلية   في   1   القاعة   في   آذار الجاري   7   وذلك في 

  
  عروض حول مجاالت التوظيف

آذار  8   يوم الثالثاء الواقع في   حول التوظيف وذلك   تقدم ناشيونال أنسترومنتس ريكروتمانت عرضًا
غروب    آما تقدم أوريال  .  وست هولمبنى ال   في "  سي "  القاعة   في    عند الثانية عشرة ظهرًا   الجاري

مبنى    في "  بي "  القاعة    في   اليوم نفسه عند الساعة الواحدة ظهرًا   حول التوظيف في   ريكروتمنت عرضًا
   .  الوست هول

  
  الجامعة األميرآية في   ناصيف في   األميرآية يقدم برنامج زآي   ناصيف في   حفلة موسيقية لبرنامج زآي

عند الثامنة من    نعمة وأورآسترا الجيش اللبناني   يروت حفلة موسيقية تحييها عبير نعمة بمشارآة إيليب 
  فرجن ميغاستور وفي   تباع البطاقات في  . الجامعة   هول في   قاعة األسمبلي   في   آذار الجاري 10   مساء

   .  بيروت   الجامعة األميرآية في   مكتب اإلنماء في 
  
  المرآز الطبي   األميرآية تقّدم جمعية السيدات المساعدات في   طات جمعية السيدات المساعدات فينشا

للصحة الجيدة    الطعام اللذيذ، : " بيروت محاضرة تلقيها سوسن الوزان بعنوان   الجامعة األميرآية في   في 
 10   عند الرابعة والنصف بعد ظهر الخميس يليها بوفيه من تقديم مرآز الحمية وذلك   ، " والحياة النشيطة
   . مبنى وست هول   قاعة سهيل بطحيش في   في   آذار الجاري
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  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  معاييرها وممارساتهاآنموذج لفلسفتها التعليمية و   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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