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  األميرآية في الجامعة األميرآية في بيروت  نشطة مقبلةأ

  
 التصميم الداخلي :  معرض •
  

بيروت إلى معرض لمشاريع طالب التصميم    الجامعة األميرآية في   دعا مرآز التعليم المستمر في
  . فيه   الداخلي

   
قاعة المحاضرات أ    في   حتى السابعة مساًء   من العاشرة صباحًا   آذار،   5   يوم اإلثنين   يقام المعرض طيلة

   . مبنى وست هول   في
  
  
  ضاحية بيروت الجنوبية   صورة الحياة اليومية في :  محاضرة •
  
  صورة الحياة اليومية في "  بعنوان   باالنكليزية   الجامعة إلى محاضرة   مرآز األبحاث السلوآية في   دعا

من جامعة    تلقيها إستال آاربي، "  إلى التدخالت اإلنسانية   من التجاوب المحلي:ضاحية بيروت الجنوبية 
  مبنى نايسلي   في   203   الغرفة   في   آذار الجاري   6   يوم الثالثاء   عند األولى ظهرًا   أوستراليا،   في   سيدني

   . هول 
  
  الشباب والصراع السياسي :  محاضرة •
  

  الجامعة وآلية العلوم الصحية فيها،   يقدم معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في
:  الصراع السياسي   الشباب في "  بعنوان .  األميرآية   من جامعة تنسي   يلقيها براين باربر،   محاضرة 
قاعة محاضرات مبنى    في   ثانية عشرة ظهرًاآذار عند ال   7   يوم األربعاء   وذلك "  قهر الشدائد   دروس في 

   . فان دايك
  
  
  لبنان   حقوق مواطنية المرأة في :  ندوة •
  

حقوق مواطنية  "  الجامعة ندوة بعنوان   يقدم معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في
مبنى    في   1قاعة المحاضرات ب   في   آذار عند الخامسة مساًء   7   يوم األربعاء   وذلك "  لبنان   المرأة في

  . آولدج هول



   
ناشطتان باوال والمحاميتان مايا منصور وساره أبو عاد وال   جون القّزي   القاضي    الندوة   يشترك في

   . اللغتين من   ستكون المداوالت بالعربية واالنكليزية وستتوّفر ترجمة فورية لكلٍّ .  ضاهر ولمى نجا
  
   
  الليبرالي   األميرآي   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   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   مستشفًىيضم    الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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