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  نشاطات مقبلة في الجامعة األميرآية في بيروت
  

 محاضرة عن الدين والسياسة في االنتخابات األميرآية •
دراسات واألبحاث األميرآية، في دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ومرآز ال

حول دور الدين الجامعة األميرآية في بيروت، إلى محاضرة عامة يلقيها باالنكليزية الدآتور مايكل آسلر 
وسيلقي الدآتور آسلر محاضرته يوم الخميس . والسياسة في االنتخابات الرئاسية األميرآية المقبلة هذا العام

 .، قرب المرصد القديم، خلف مبنى نايسلي37في المبنى أيار عند الخامسة بعد الظهر  10
والدآتور آسلر هو المدير المشارك لمرآز برآلي للدين والسالم والشؤون الدولية في جامعة جورجتاون 

  . األميرآية
  

  عرض وثائقي خاص بالعيد الخامس الطالق مبادرة حسن الجوار •
االنكليزية بين الواحدة والنصف والثانية والنصف دعت الجامعة األميرآية في بيروت الى عرض وثائقي ب

في قاعة محاضرات مبنى فان دايك، لالحتفال بالذآرى الخامسة الطالق الجاري  أيار 11يوم الجمعة 
بهدف استثمار مقدرات الجامعة لخدمة  2007وآانت هذه المبادرة قد أطلقت في العام . مبادرة حسن الجوار

  .جيرانها في رأس بيروت
   

مح •  اضرة في الهندسة المعمارية
 فالديميردعت دائرة الهندسة المعمارية والغرافيك إلى محاضرة عامة يلقيها باالنكليزية المهندس المعماري 

أيار الجاري في  11 الجمعةدجوروفيك حول هندسة األراضي، وذلك عند السادسة والنصف من مساء  
  .ة والعمارةقاعة محاضرات الهندسة المعمارية في آلية الهندس

  
  

  حفلة موسيقية  •

تقّدم جوقة مدرسة ليسيه عبد القادر بالتعاون مع مكتب االعالم والتنسيق في الجامعة حفلة موسيقية مع غناء 
وتقود . أيار الجاري في قاعة األسمبلي هول 12وعزف على البيانو وذلك عند السابعة من مساء السبت 

  .والحضور مجاني. نو لفرتان أغوبيانالجوقة ياسمينا صّباح مع عزف على البيا

 .ودوالند وساندرين وباسيرو ومندلسن وموزار وشوبرت  وفي البرنامج مقطوعات لفولبيوس

 



  مهرجان الرقص الشعبي •

مهرجانها الثامن والثالثين للرقص الشعبي، عند السادسة من مساء األحد   تقيم الجامعة األميرآية في بيروت
  .وتباع البطاقات في مبنى وست هول. أيار على الملعب البيضوي   13

 14على الملعب األخضر الكبير بمشارآة  1951وقد أقيم مهرجان الرقص الشعبي األول في أيار 
. بسبب االضطرابات في البالد 1962و 1958وتوقف المهرجان بين عامي . راقصًا 250مجموعة و

وخالل الحرب اللبنانية والسنوات األولى بعدها توقف . 1964وأقيم المهرجان الثاني عشر في نيسان 
واستؤنف المهرجان في   .استأنفت الجامعة تعليم الرقص بكل أنواعه العالمية 1993وفي العام . المهرجان

  .، وهو ُيعتبر من التقاليد الجامعية العريقة1995لعام ا

  
  محاضرة في الهندسة المعمارية •

 فحنيدعت دائرة الهندسة المعمارية والغرافيك الى محاضرة عامة يلقيها باالنكليزية المهندس المعماري 
ة مساء االثنين آآتيي الهندسية في لندن، وذلك عند السادس  را، المؤسس المشارك ومدير التصيم لشرآةآا

  .أيار الجاري في قاعة محاضرات دار الهندسة في مبنى الهندسة المعمارية في آلية الهندسة والعمارة 14
  
  

وتعتمد النظام التعليمي األميرآي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميرآية في بيروت في العام 
والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية من . رساتهاآنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها ومما

تقّدم الجامعة حاليًا ما يناهز مائة   .طالب وطالبة 8000أعضاء وجسمًا طالبيًا من حوالي  600 أآثر من
آما توّفر تعليمًا طبيًا . برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدآتوراه، والدآتوراه في الطب

  .سريرًا 420   وتدريبًا في مرآزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
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