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 نشاطات مقبلة في الجامعة األميرآية في بيروت
  

  يوم حقوق المستهلك العالمي
مديرية حماية المستهلك بالتعاون مع آلية العلوم الزراعية والغذائية  –يسر وزارة االقتصاد والتجارة 

إلى حضور ندوة حول  في الجامعة األميرآية في بيروت والجمعية اللبنانية لسالمة األغذية، أن تدعوآم
آذار  15وذلك يوم الثالثاء الواقع في  9:00حماية المستهلك وسالمة الغذاء التي ستقام عند الساعة 

  .102الحالي في آلية العلوم الزراعية والغذائية في غرفة الزراعة 
  

  2011مالحظات تاريخية أولية حول الثورات العربية 
أوسطية في الجامعة األميرآية في بيروت إلى حضور  يدعوآم مرآز الدراسات العربية والشرق

، يقدمها األستاذ رشيد "2011مالحظات تاريخية أولية حول الثورات العربية : "محاضرة بعنوان
في الوست هول في قاعة  2:30آذار الحالي  الساعة  16خالدي وذلك يوم األربعاء الواقع في 

  .بطحيش
  

  الجامعات اإلقليميةدورة الرياضة الدولية الثانية بين 
دورة الرياضة الدولية الثانية لنادي الرئيس في "تنظم دائرة الرياضة في الجامعة األميرآية في بيروت 

آذار الحالي  23بين الجامعات اإلقليمية من يوم األربعاء الواقع في " الجامعة األميرآية في بيروت
  .هولستر ستيودنت سنترآذار الحالي في شارلز  27لغاية يوم األحد الواقع في 

  
 فرص عمل مع شرآات آبرى –البحث عن الكنز 

ينظم برنامج المحاسبة في آلية سليمان عليان إلدارة األعمال في الجامعة األميرآية في بيروت بالتعاون 
أرنست اند يونغ، برايس واتر هاوس آوبرز، ديلويت أند توش ، ( مع شرآات المحاسبة األربع الكبرى 

التي " البحث عن الكنز " ، وجمعية طالب إدارة األعمال في آلية عليان مسابقة ) جي  آاي بي إم
  .آذار الحالي 18ستقام يوم الجمعة الواقع في 

  
سيتم تقسيم المشارآين إلى فرق من أربعة أفراد للفريق، وأعضاء الفريق الفائز بالجائزة األولى 

 .الكبرى من دون امتحان دخول أو مقابلة بعد تخّرجهم سيمنحون فرصة عمل في واحدة من الشرآات 
وأعضاء الفريق الفائز بالجائزة الثانية سيمنحون فرصة تّدرج في واحدة من الشرآات الكبرى لمدة 

أما أعضاء الفريق الفائز بالجائزة الثالثة فسيمنحون فرصة قضاء أسبوع في واحدة . شهرين على األقل 
  .من هذه الشرآات الكبر ى

  
  "األول في الفضاء"

http://www.aub.edu.lb/communications/PublishingImages/images/AUB_color_Black_Pantone.eps�


يدعوآم المرآز الثقافي الروسي في بيروت بالتعاون مع مكتب اإلعالم والتسويق في الجامعة األميرآية 
يقدمها أحد رواد الفضاء السوفيات " األول في الفضاء"في بيروت إلى محاضرة تحفيزية بعنوان 

آذار الحالي الساعة الرابعة بعد  21األوائل جورجي ميخالوفي غريشكو وذلك يوم اإلثنين الواقع في 
  .الظهر في قاعة بطحيش

  
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  يسية،جامعة بحثية تدر   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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