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     األميرآية   أنشطة مقبلة في

  
 الدول العربية   تغير المناخ في التشاور بشأن التكيف مع

بالتعاون    بيروت،   الجامعة األميرآية في   دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في
إلى جلسة    وجامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   يمع وزارة البيئة اللبنانية والبنك الدول

البلدان    التشاور بشأن التكيف مع تغير المناخ في : " بعنوان   للبنك الدولي   لعرض مشروع تقرير رئيسي
  في   1  - ب قاعة المحاضرات   في   تشرين األول الجاري 26   التاسعة صباح األربعاء    وذلك عند "  العربية

  . الجامعة   مبنى آولدج هول في 
جامعة الدول    القاهرة بحضور ممثلي   في   2010   تموز   أطلق هذا التقرير في   يذآر أن البنك الدولي

اللجنة    ووافق عليه وزراء البيئة األعضاء في   العربية وبحاثة وخبراء من عدة معاهد ومنظمات،
وعقدت بعد ذلك ورشتا     . 2010   تشرين األول   جامعة الدول العربية في   ة فيالمشترآة للبيئة والتنمي

   . عمل لتحديد إطار التقرير ووضع أول مسوّدات له
  
  

 بريطانيا    السبعينيات والثمانينيات في   سياسات وهويات حرآات الشباب اآلسيويين في
بيروت إلى    الجامعة األميرآية في   لية فيالدو    دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون

  معهد اإلعالم الصحفي   المحاضرة الرئيسية في   رامامورتي،   محاضرة ومناقشة مفتوحة تقدمها أناندي
حول السياسات والهويات لحرآات الشباب    بريطانيا،   جامعة سنترال النكاشاير في   واإلتصال في 

بين    ول الجاريتشرين األ 28   يوم الجمعة   وذلك   بريطانيا،   ثمانينات فيالالسبعينات و   اآلسيويين في
  . الجامعة   مبنى آولدج هول في   في   1  - قاعة المحاضرات ب   في   والواحدة والنصف ظهرًا،  الثانية عشرة

  
  

  لغيلنار مجدالني   حفل موسيقي
غيلنار    تقدم شرآة نيو هورايزن العازفة   لبنان والسفارة االرجنتينية،   تحت رعاية وزارة الثقافة في

تشرين    28   يوم الجمعة   حفل خاص على البيانو برفقة جيلبير سالمة على الطبول وذلك   في   مجدالني
   . بيروت   الجامعة األميرآية في   هول في   قاعة األسمبلي   في   األول عند الثامنة والنصف مساًء

 
 

  
 
    



  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   اء وجسمًاأعض  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   فًىيضم مستش   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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