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الرئيس
جمال عبد الناصر

الداعم األول لـوالدة الجامعة بعد زيارة وفد 
الرواد المؤسسين له وطلب المؤازرة والرعاية 

منه. الناصر حّي يرزق في ذاكرة العرب وفي 
واقع الصراعات اليومية الراهنة. وتيمنًا بعبد 
الناصر، الذي أبى تسمية الجامعة باسمه، تم 
اطالق اسم جمال عبد الناصر على أول قاعة 

لالحتفاالت فيها.

ما وراء األمكنة
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6

تقدمي ما وراء األمكنة
راشد  الشافعي،  اسماعيل  رّواس،  جميل  الناصر،  عبد  جمال 
رفقي  عثمان  عبيه،  أبو  فهيم  حوري،  عمر  فروخ،  عمر  حوري، 
الرحيم.  عبد  علي  حممد  الوكيل،  شمس  راشد،  علي  رستم، 
العربي،  والعامل  بريوت  تاريخ  يف  كالشهب  ملعت  أسماء 
وقّدمت قيمًا ومبادئ ال تغيب وال تزول مهما اشتدت العواصف، 

وعلت األنواء.
يف  النقش  كما  والوطن،  اجلامعة  ذاكرة  يف  نقشت  أسماء 
احلجر، حتضر إىل واقعنا يف مده وجزره، لتشّكل نرباسًا يقتدى 

به، ومنارة ترشدنا إىل شاطئ األمان.
هي ليست سري ذاتية، بل هي حكاية ما وراء األمكنة نّلون بها 
تقرير عام التميز، كمساحة تلقي الضوء على قاعاٍت ومدرجاٍت، 
املواقف  من  الكثري  للجامعة  قّدموا  رجاالت  اسم  حتمل 

واإلجنازات، التي حفّزت فينا السعي إىل هذا التميز والنجاح.

مة
قد

لم
ا



املقدمة
يأتي تقرير العام اجلامعي 2012 - 2013 حمماًل بحصاد أكادميي وإداري وحمصلة 
نشاطات واجنازات حتققت بأيدي الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملني يف 
اجلامعة على خمتلف األصعدة، ناهيك عن التعاون املستمر داخليًا وخارجيًا مع 
أو  العايل بطريقة  التعليم  ترتبط بقطاع  التي  الهيئات واجلمعيات واملؤسسات 

بأخرى. كل ما سبق فّصل يف هذا التقرير الذي قسم إىل خمسة حماور:
احملور األول ا عام التميز

احملور الثاين ا احلصاد األكادميي
احملور الثالث ا احلصاد اإلداري

احملور الرابع ا نشاطات واجنازات
احملور اخلامس ا مالمح ومميزات

وقد حمل احملور األول سمة العام، عام التميز ليشّكل 
وحملة  احملطات  أبرز  سجلت  مصورة  عدسة 
عامة أشارت إىل أهم اخلطوات سواء عرب كلمة 

الرئيس أو من خالل البانوراما اجلامعية.
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األستاذ الدكتور عمرو جالل العدوي
رئيس اجلامعة
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عام التميز
استكمااًل  واالقتدار  والتصميم  بالعمل  مفعم  عام  نهاية  مع 
وتقدير  شكر  كلمة  من  البد  اإلجنازات،  من  مضى  عام  ملسار 
لكل من أسهم بعلمه وفكره وجهده يف تألق صورة اجلامعة 
لواقع  صورة  ودوليًا،  وإقليميًا،  حمليًا  إليها  الناظرين  عيون  يف 

مشرق واثق اخلطى.
التميز،  من  وثبات   2013  -  2012 اجلامعي  العام  يف  حتقق  لقد 
ويف  ومادية،  بشرية  من  التعليمية  القدرات  تعزيز  يف  متثلت 
نوابًا  واإلدارية،  األكادميية  القيادات  مستوى  على  تشكيالت 
مساعدين  من  وكوكبة  مقتدرين،  وعمداء  اجلامعة  لرئيس 
جميعهم  متميزًا،  إداريًا  وجهازًا  التدريس،  وهيئة  للعمداء، 
اجلامعة  جناح  يف  أسهمت  متناغمة،  منظومة  شكلوا 
باحلصول على االعتماد الدويل لرباجمها، بدءًا من اعتماد برنامج 
للمعماريني  امللكي  املعهد  من  املعمارية  الهندسة  كلية 
الربيطانيني RIBA إىل برامج يف كليات أخرى يف جعبتها االعتماد 
اجلهود  تكتمل  أن  آملني  اجلديد،  اجلامعي  العام  مطلع  مع 

وتتوج اجلامعة باحلصول على االعتماد املؤسسي قريبًا.
إنه وعدنا ورجاؤنا للعام القادم بعون اهلل وتوفيقه.
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الرؤية
ان جامعة بريوت العربية ملتزمة بضمان التطوير الدائم لعمليات التعلم والتعليم والتقومي على حد 
سواء، مواكبًة ملتطلبات التعلم املستمر وسعيًا للوصول إىل طالبي علم طموحني ذوي توقعات 

وتطلعات عالية.
وللجامعة رؤية أكادميية واضحة تتلخص يف:

واإلقليمي  احمللي  املستوى  على  اجملتمع  وهيئات  وألفراد  للطالب  والتدريب  العلم  •  تأمني 
والدويل.

•  توسيع نطاق املعرفة من خالل األبحاث واملستلزمات التكنولوجية.
•  املساهمة يف تطوير البحث والعلم واملعرفة من خالل التعاون األكادميي والثقايف والعلمي.
•  تعزيز األنظمة الثقافية وفتح قنوات جديدة على املفهوم العلمي يف اجملاالت الغري التقليدية.

•  تخريج طالب مهيئني لتحمل املسؤولية وقادرين على مواجهة التحديات العاملية.
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الرسالة
تكمن رسالة جامعة بريوت العربية االساسية 
التفوق يف الرتبية  التميز من خالل  يف حتقيق 
تلبية  اىل  باإلضافة  العلمي  والبحث  والتعليم 
األكادميية  بالقيم  والتمسك  اجملتمع  حاجات 
واالحرتاف  والنزاهة  الفكرية  باحلرية  املتعلقة 

املهني.
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األستاذ الدكتور عمرو جالل العدوي
رئيس اجلامعة

األستاذة الدكتورة حفيظة احلداد
مستشارة رئيس اجلامعة للشؤون 

القانونية
عميدة كلية احلقوق والعلوم السياسية

األستاذة الدكتورة رجاء فاخوري
عميدة كلية العلوم

األستاذ الدكتور حنفي هليل
نائب رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية

األستاذ الدكتور عبد اهلل اللقاين
عميد كلية الصيدلة

األستاذ الدكتور خالد بغدادي
نائب رئيس اجلامعة لشؤون فرع طرابلس

األستاذ الدكتور حممد خضر
عميد كلية الطب

الصيديل أمين حوري
ممثل جملس أمناء وقف الرب واإلحسان

األستاذة الدكتورة هند متويل
عميدة كلية العلوم الصحية

األستاذة الدكتورة مايسة النيال
عميدة كلية اآلداب
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السيد عصام حوري
أمني عام اجلامعة

األستاذة الدكتورة نهال مصطفى
عميدة كلية التجارة وإدارة األعمال

القاضي األستاذ الدكتور فوزي أدهم
ممثل جملس أمناء وقف الرب واإلحسان

السيد حممد حمود
مساعد أمني عام اجلامعة لشؤون الطالب

األستاذ الدكتور عصام عثمان
نائب رئيس اجلامعة للعلوم الطبية

عميد كلية طب األسنان

األستاذ الدكتور عادل الكردي
عميد كلية الهندسة

السيد نبيل خليفة
مدير مكتب رئيس اجلامعة

األستاذ الدكتور حممد رسالن
عميد البحث العلمي والعالقات الدولية

األستاذ الدكتور صبحي أبو شاهني
عميد شؤون الطالب

األستاذ الدكتور أحمد عطية
عميد كلية الهندسة املعمارية
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ما
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اليوم املفتوح ترحيبًا بالطالب اجلدد يف حرم بريوت والدبية وطرابلس

حفل عشاء ألسرة اجلامعة يف 29 أيلول 2012 )حرم الدبية(

بتنفيذ  زحلة  ملدينة   150 اليوبيل  نصب  عن  الستار  إزاحة  مبناسبة  وشعبي  رسمي  احتفال 
الفنان رودي رحمة وتقدمة اجلامعة يف 13 تشرين األول 2012

معرض "حملة من الوطن” للفنان ناصر احللبي يف 7 تشرين الثاين 2012 )حرم بريوت(
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مسابقة Startup Weekend Mount Lebanon يف 16 تشرين الثاين 2012 )حرم الدبية(

عرض إسباين Spanish Day بحضور السفرية االسبانية ميال غروس هرناندو يف 10 كانون 
األول 2012 )حرم بريوت(

حماضرة "لبنان واملتغريات يف العامل العربي واملنطقة” للصحايف سركيس نعوم يف 11 
كانون الثاين 2013 )حرم  طرابلس(

 االحتفال "باليوبيل الذهبي” لكلية الهندسة املعمارية يف 22 كانون الثاين 2013 )حرم بريوت(

حفلة غنائية للمطربة األردنية ماكادي نحاس يف 20 كانون األول 2012 )حرم بريوت(
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 يوم بيئي Recycling Day بحضور الفنانة ماغي أبو غصن والفنان وسام صباغ  يف 27      
شباط 2013 )حرم بريوت(

زيارة دولة الرئيس متام سالم للجامعة يف 6 آذار 2013 )حرم الدبية(

معرض "حكايات وتراث” للفنانة دعد أبي صعب يف 14 آذار 2013 )حرم بريوت(

أمسية "أطباء على أوتار القلوب” كلية الطب يف 28 شباط 2013 )حرم بريوت(

يوم احلياة العصرية BAU Life Style يف 10 نيسان  2013)حرم بريوت(
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معرض "النيل وضفافه” لألستاذ الدكتور عبد الفتاح موصللي لكلية الهندسة املعمارية يف 11 نيسان 2013 )حرم بريوت(

لقاء "فنون التحقيق التلفزيوين” بحضور اإلعالمية السيدة كلود أبي ناضر يف  16 نيسان 
2013)حرم بريوت(

"قصة جناح” لإلعالمي مارسيل غامن  يف 24 نيسان 2013)حرم بريوت(

املعرض الوظيفي Job Fair يف 30 نيسان 2013 )حرم بريوت(

مسابقة اإللقاء يف اللغة العربية الفصحى "وسائل التواصل االجتماعي والعالقات 
اإلنسانية” يف 18 نيسان 2013 )حرم بريوت(
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اليوم الهندسي 15th Engineering Day يف 7 أيار 2013 )حرم الدبية(

معرض "صرخة” للفنان هيثم املصري يف 8 أيار 2013 )حرم بريوت( 

حفل التخرج السنوي الدفعة اخلمسون 27 حزيران 2013 )حرم الدبية(

مركز  تنظيم  من  العربي  العامل  يف  اإلنسان  حقوق  حول  الثالثة  اإلقليمية  الصيفية   الدورة 
حقوق اإلنسان يف اجلامعة يف 16-25 آب 2013)حرم الدبية(

 توقيع ديوان "تغريد” للزميل عمر فاروق النخال يف حدائق اجلامعة يف 30 أيار 2013 )حرم 
بريوت(



21

الحاج
جميل الرواس

رجل من رجال البّر واإلحسان، تميز بفكر ثاقب 
ونّير، كان مؤمنًا أشد اإليمان بالعمل الخيري 

وانطلقت قافلة الخير معه في العديد من 
االتجاهات خاصة في مبادراته التربوية، التي 

جعلت منه رائدًا من المؤسسين لجامعة 
بيروت العربية وتكريمًا له تم تسمية إحدى 

القاعات الكبرى في مبنى الحريري في الحرم 
الرئيس باسم جميل رواس.

ما وراء األمكنة
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الصيدلي
إسماعيل الشافعي

الصيدلي اسماعيل الشافعي من مؤسسي 
جمعية البّر واإلحسان، وقد تولى منصب نائب 

رئيسها حتى وفاته في العام 1958، ُعرف 
بحكمته وحنكته، وقد شارك الشافعي مع الوفد 

الذي قام بزيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 
- مع كل من الحاج جميل رواس والحاج راشد 
حوري - لدعم تأسيس جامعة بيروت العربية، 

وجهوده في انطالقتها لبنانيًا وعربيًا ال حصر لها، 
لذا كان تكريمه بتسمية مدرج من مدرجات مبنى 

الحريري باسم إسماعيل الشافعي.

ما وراء األمكنة
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الحصاد األكاديمي
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أواًل: سري الدراسة وانتظامها
انتظمت الدراسة يف جميع الكليات يف مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا مع بدء العام اجلامعي 
2012-2013 لفصل اخلريف يف 3 أيلول 2012 واستمرت حتى نهاية الفصل، وقد مت اجراء االمتحان النهائي 

يف 3 كانون الثاين 2013.
أما الدراسة لفصل الربيع 2013 فقد بدأت يف 4 شباط 2013 واستمرت حتى نهاية الفصل، وقد مت اجراء 

االمتحان النهائي يف 27 أيار 2013.
تخلل كل من فصلي اخلريف والربيع اجراء امتحانات دورية يف األسبوع السابع والثاين عشر.

الدراسة  لتبدأ  الدبية.  حرم  يف   2013 حزيران   27 يف  الكليات  جلميع  السنوي  التخرج  حفل  اقامة  ومتت 
للفصل الصيفي يف 1 متوز 2013.

ثانيًا: التطوير األكادميي
تسعى اجلامعة اىل االلتزام اجلاد والسعي احلثيث لتوفري التميز يف اجملاالت االكادميية من خالل مواصلة 
تطوير برامج الدراسة يف جميع املراحل مبا يتماشى مع احتياجات سوق العمل، ومبا يضمن احلصول 

على االعتماد الدويل للمؤسسة ولكافة الربامج االكادميية، وذلك على النحو التايل:
• مت تطوير قواعد الدراسة يف مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا

• مت وضع معايري الختيار ممثلي الطالب يف جمالس الكليات وكذلك حتديد مهامهم
•  مت تطوير الصفحة االلكرتونية اخلاصة بشؤون الطالب لتصبح أكرث وضوحًا وشمولية لناحية التعرف على 

اجلامعة، القبول، التسجيل، التحويل، الرسوم الدراسية ونظام التقييم
•  مت اعتماد صف الفرشمن ضمن الربامج الدراسية للعام اجلامعي 2013-2014 وسيتم قريبًا الرتخيص 

للمباشرة بالتدريس من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل
•  متت املوافقة على حتويل 30 ساعة معتمدة من مقررات البكالوريا اللبنانية املعادلة لصف الفرشمن 
اىل السجل االكادميي للطلبة طبقا لألنظمة املرعية االجراء يف لبنان على ان يطبق هذا النظام على 
كلية الهندسة اعتبارًا من العام اجلامعي 2012-2013 وعلى باقي الكليات ابتداًء من 2013-2014، وقد مت 

تصميم سجل اكادميي جديد يتضمن االرصدة احملولة
•  مت معادلة الشهادات لبعض الربامج من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل وذلك بالتنسيق مع الكليات 
املعنية: بكالوريوس وماجستري املكتبات وعلوم املعلومات، املاجستري يف الوقاية والرقابة االشعاعية، 

الدكتوراه يف ادارة االعمال وصف الفرشمن
الكليات  مع  بالتنسيق  وذلك  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  جديدة  برامج  لرتخيص  االعداد  •  مت 

املعنية: دكتور عالج فيزيائي، هندسة البرتول وصف الفرشمن
اطار  يف  اجلامعة  مستوى  على   Teaching & Learning والتعلم  التعليم  حول  ذاتية  دراسة  اعداد  •  مت 
مشروع متبوس حول انشاء هيئة ضمان جودة يف لبنان وذلك مبشاركة الطالب واألساتذة من جميع 

الكليات وقد استقبلت اجلامعة وفدًا لتقييم الدراسة بهذا الشأن
تخريج  شروط  من  كشرط   )ICDL) International Computer Driving License شهادة  اعتماد  •  مت 
الطالب، وذلك ملا من شأنه تزويد الطالب باملهارات األساسية يف الـ Microsoft office، لتمكينهم من 

دخول سوق العمل بجدارة
•  مت وضع خطة لتعزيز استقطاب طالب املدارس الثانوية لاللتحاق بجامعة بريوت العربية لناحية تطوير 
الكتيب  للجامعة، توسيع  الرتبويني املعنيني  زيارات  زيارة املدارس،  التوجيه الطالبي، تفعيل  حماضرة 

التوجيهي اخلاص باجلامعة واقرتاحات اخرى من شانها تعزيز استقطاب الطالب
برامج  مستوى  على  وخاصة  وشمولية  وضوحًا  أكرث  ليصبح  اجلامعة  كتالوج  حتديث  على  العمل  •  يتم 
الكليات لتشمل املسؤولني االكادمييني، الهيكل االكادميي، الربامج املتوفرة، شروط القبول والتخرج، 
التدريس،  هيئة  اعضاء  واالختيارية،  اإللزامية  واملقررات  العامة  املقررات  لناحية  برنامج  كل  تفصيل 

االهداف اخملرجات واملهارات وكذلك فرص العمل
•  مت حتديث قواعد املساعدة املالية للطالب لناحية املنح الدراسية واملعايري املتبعة واخلصم اخلاص 

لإلخوة
• مت حتضري قواعد ارشادية لألساتذة والطالب لتعزيز عملية اإلرشاد األكادميي يف اجلامعة.

لم
تع

وال
م 

علي
الت
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ثالثًا: الكليات

كلية اآلداب
• مرحلة الليسانس

تسعى الكلية بجميع أقسامها لتحقيق جودة التعليم وتوكيده من خالل:
-  إتباع االجتاهات احلديثة يف التعليم من خالل الرتكيز على النظام التفاعلي يف العملية التعليمية؛

- تنوع املصادر التعليمية
- إتباع إرشادات اجلامعة يف التقومي الفعال ألداء الطالب

- ربط عملية التعليم والتعلم باخملرجات املرجوة يف الربنامج
- ربط أساليب التقومي باخملرجات املرجوة يف الربنامج

- تطوير املقررات الدراسية واطالع الطالب على أحدث االجتاهات والنظريات يف املقرر الواحد
-  ربط األطر النظرية بالدراسات امليدانية: وقد مت حتديث معمل احلاسب اآليل التابع لكلية اآلداب واخلاص 
التي  الربامج   ببعض  ومزودة  حديثة  كمبيوتر  بأجهزة  املعلومـات،  وعلوم  واملكتبات  اإلعالم  بقسمي 
تخدم العمليـة التعليمية. كما مت جتهيز معمل اللغات بأجهزة كمبيوتر وبرامج تعليمية يستفيد منها 

أقسام اللغات بالكلية فضاًل عن مركز اللغات التابع للجامعة.
•  مرحلة الدراسات العليا

التخصص  جمال  يف  احلديثة  لالجتاهات  وفقًا  العليا  الدراسات  مرحلة  لوائح  مبراجعة  اآلداب  كلية  تقوم 
ومبا يفيد الدارس وسوق العمل. وقد شرعت الكلية يف استحداث ثالثة دبلومات جديدة مدة كل منها 
عام جامعي يف أقسام: التاريخ "دبلوم مهني”، اللغة العربية وآدابها "دبلوم تخصصي”، واإلعالم "دبلوم 
تخصصي”. كما استحدثت دبلوم تخصصي جديد يف قسم اللغة الفرنسية وآدابها يف جمال الرتجمة 

ودبلوم تعليم اللغة العربية لغري الناطقني فيها ودبلوم الصحافة ودبلوم فن التعليم.

كلية احلقوق والعلوم السياسية
•  مرحلة الليسانس

مبا  للوائحها،  مستمرة  تطويرية  بعملية  العربية  بريوت  بجامعة  السياسية  والعلوم  احلقوق  كلية  تقوم 
يسهم يف تكوين وتعميق امللكة القانونية لطالبها وإعدادهم وتأهيلهم العلمي والعملي للعمل بوظائف 
الدبلوماسي، هذا  بالسلك  والعمل  الدولة  والتفتيش املركزي يف  الرقابة  القضاة واحملامني، وهيئات 
بجانب تويل أعمال الشؤون القانونية واإلدارية بالوزارات واملؤسسات العامة، وكذلك بالبنوك والشركات 
واملؤسسات التجارية واملالية. ويف هذا االطار يتم اجراء تطوير لالئحة الدراسة بالكلية واليات تنفيذها 
على نحو يؤدي لتوكيد جودة اخملرجات التعليمية القانونية، وذلك عن طريق ادخال مواد دراسية جديدة 
تساهم يف بناء قدرات الطالب، واعداده للقيام بالبحث العلمي، وتدريبه عمليا على ايجاد احللول القانونية 
معايري  تبني  اىل  دومًا  الكلية  تسعى  كما  األفراد.  بني  تنشأ  التي  القانونية  املشاكل  ملواجهة  املبتكرة 
تساهم وتساعد على ربط الربامج الدراسية واملقررات التعليمية بسوق العمل. اضافة اىل تطبيق االطار 
االستيعاب  على  قدرته  مدى  وقياس  الطالب  تقييم  يحقق  مبا  االمتحانات  لوضع  والنموذجي  االرشادي 
اخلريج  ربط  حتقيق  يف  يساعد  مما  تعلمها،  التي  القانونية  املهارات  كافة  وقياس  القانوين،  والتحليل 
باحتياجات سوق العمل، ويف هذا االطار فقد شكلت الكلية جلنة استشارية تضم ممثلني عن القطاعات 
احلكومية والقضائية واالدارية وقطاعات اجملتمع املدين لتقدمي املقرتحات التطويرية وكي تكون حلقة 

وصل مع سوق العمل.
•  الدراسات العليا

والتطبيقات  النظرية  احملاضرات  على  اساس  بشكل  العليا  الدراسات  مرحلة  يف  الدراسة  تعتمد 
استخدام  على  عالوة  املتالزمتني،  املنهجيتني  هاتني  بني  ويوائم  يجمع  وبأسلوب  العملية،  والتمرينات 
االطار  هذا  يف  ويتم  البحث.  حمل  االساسية  والنقاط  التطبيقية  االمثلة  شرح  يف  االلكرتونية  الوسائط 
تطوير حمتويات املقررات مبا يالئم حاجات التطوير ومبا يتوافق مع روح وفلسفة تطوير اللوائح من دون 

تعديلها باستمرار، وامنا من خالل تطوير تطبيقات عملية وحديثة ملضامينها.

كلية التجارة وادارة االعمال
•  مرحلة البكالوريوس



27

مت تطوير الالئحة الداخلية للكلية ليصبح عدد الساعات 100 ساعة معتمدة بداًل من 120 ساعة معتمدة، 
واجراء تعديل كامل للمقررات لتتماشى مع االجتاهات العاملية يف جمال ادارة االعمال. مع استحداث 
تخصصات جديدة تشمل تخصص إدارة الفنادق واملنشآت السياحية وتخصص نظم املعلومات اإلدارية 

وذلك باإلضافة اىل التخصصات اخلمس األخرى املتاحة حاليًا.
• مرحلة الدراسات العليا

يف  مناظرة  لكليات  الداخلية  اللوائح  مع  باملقارنة  العليا  الدراسات  ملرحلة  الداخلية  الالئحة  تطوير  مت 
اجلامعات اللبنانية والعاملية وفقا ملعايري مشددة من حيث املواد اخملتارة للدراسة ومن حيث الهيكل 

االكادميي.

كلية الهندسة املعمارية
•  مرحلة البكالوريوس

مت إجراء بعض التعديالت على احملتوى الدراسي هذا العام والتي استندت على تقييم ومراجعة شاملة 
ودقيقة للمقررات الدراسية وحمتوياتها باإلضافة إىل توصيات املعهد امللكي للمعماريني الربيطانيني 
اآللية يحتوي على 78  للحواسب  الالزمة للطالب، حيث تضم معماًل  التجهيزات  الكلية كافة  RIBA. وتوفر 
جتهيز  مؤخرًا  مت  كما  املتخصصة،  واملكتبة   GIS اجلغرافية  النظم  معمل  إىل  باإلضافة  متطورًا   حاسبًا 
من  املعمارية  النماذج  لصناعة  الضرورية  املستلزمات  بكل  جهزت  التي  املعمارية  النماذج  ورشة 

وسائل وتقنيات تقليدية وحديثة، حيث زودت الورشة بقاطعة ليزر.
•  مرحلة الدراسات العليا

مت تطوير مناهج الدراسات العليا بحيث تتناسب بشكل أكرب مع املتطلبات املعمارية املعاصرة والتقنيات 
احلديثة باإلضافة إىل مبادئ ادارة املشروعات والتنمية املستدامة والتي مت إدخالها إىل برامج الدراسات 
واالسالمية  العربية  العمارة  جمال  يف  العمارة  يف  ماجستري  درجة  إنشاء  مت  أخرى،  جهة  من  العليا. 
أكادميية يف  الطالب خلفية  إىل إعطاء  الربنامج  الراحل عاصم سالم. ويهدف هذا  حتت اسم املعماري 
اخلصائص والتقاليد التي تشكل األساس للعمارة العربية واإلسالمية، ويعترب هذا الربنامج برناجمًا يف 
الدراسات العليا موجهًا نحو دراسة العمارة والتخطيط والتاريخ املعماري واحلفاظ على الرتاث احلضري 

املعماري يف العامل العربي واإلسالمي.

كلية الهندسة
• مرحلة البكالوريوس

قامت الكلية بعدة نشاطات ميكن تلخيصها باآلتي:
Petroleum Engineering مت استحداث برنامج هو األول من نوعه يف لبنان -

-  مت تطوير الالئحة بجميع االقسام يف الكلية من حيث احملتوى العلمي وعدد الساعات املعتمدة مبا 
ABET يتماشى مع سياسة اجلامعة نحو تطوير التعليم الهندسي مبا يتوافق مع املعايري الدولية

-  مت استطالع رأي الطالب يف كل مقرر بغرض معرفة نقاط الضعف والقوة يف طريقة تدريس املادة 
العملية

-  مت استطالع رأي الطالب يف املرحلة النهائية للتحقق من استيفاء العملية التعليمية لتحقيق خمرجات 
التعليم لكل برنامج يف مرحلة البكالوريوس

ABET مت تعميم استمارات لتقييم مشاريع التخرج وخمرجات كل برنامج دراسي طبقًا ملتطلبات ال  -
كما   TEMPUS TLQAA مشروع  ضمن  اجلامعة  يف  والتعلم  التعليم  عن  تقرير  إعداد  يف  اإلسهام  -  مت 

عملت على استحداث وجتهيز معامل يف كل من:
كلية الهندسة )حرم الدبية(

- مت تطوير معمل االنتاج
Mechatronics مت استحداث معمل -

- مت تطوير معمل احلاسب االيل وشراء اجهزة آبل
- مت جتهيز املعامل بربجميات حديثة يف اقسام الهندسة املدنية وامليكانيكية
iMac مكون من اجهزة Operating System مت استحداث معمل احلاسب اآليل -

Logic Design and Microprocessor مت جتهيز وتطوير معامل -
Microcontrollers مت استحداث معمل -
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Instrumentations مت استحداث معمل -
FPGAs and DSPs مت استحداث معمل -

كلية الهندسة )فرع طرابلس(
-  متت اضافة معمل القياسات الكهربية يف بداية فصل الربيع والكلية بصدد استكمال باقي املعامل؛

Logic Design and Microprocessor مت جتهيز خمترب -
- مت جتهيز خمترب القوى الكهربية واآلالت والتحكم

- مت جتهيز خمترب الهيدروليكا
Microcontrollersمت جتهيز خمترب -

FPGAs and DSPs مت استحداث معمل -
- مرحلة الدراسات العليا

Construction Cost Management مت االنتهاء من اعداد برنامج الدراسات العليا يف -

كلية العلوم
•  مرحلة البكالوريوس

بالكلية بتحضري امللفات الالزمة للحصول على االعتماد الدويل بحسب معايري  قامت األقسام اخملتلفة 
والفيزياء.  الكيمياء  احليوية،  الكيمياء  اآليل،  احلاسب  علوم  برامج  العتماد  معها  التواصل  يتم  التي  اجلهة 
ويف إطار التطوير املستمر الذي تتبناه اجلامعة لربامج البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك مبا يتماشى 
مع احتياجات سوق العمل، قامت الكلية بتشكيل جلنة استشارية من ذوي اخلربة العلمية والعملية من 
خارج الكلية ملا يضمن توثيق العالقة بني اجلامعة ومؤسسات اجملتمع ملا يف ذلك من مردود ايجابي 

على العملية التعليمية بشكل عام وعلى الطالب واخلريج بشكل خاص.
•  مرحلة الدراسات العليا

ضمن إطار برنامج الدبلوم واملاجستري الرقابة والوقاية اإلشعاعية، حضر ثالثة خرباء وعلى نفقة الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية وقدموا حماضرات وورش عمل متخصصة:

من   Dr. Carlo Maria Castellani الداخلي(  )التعرض  الداخلية  اإلشعاعية  اجلرعات  قياس  يف  -  خبري 
معهد الوقاية اإلشعاعية اإليطالية من 19-23 تشرين الثاين 2012

األشعة  قسم  من   Dr. Antonis Maltezos إشعاعية  واستجابة”  "استعداد  الطوارئ  خطط  يف  -  خبري 
البيئية يف هيئة الطاقة الذرية اليونانية من 8-12 نيسان 2013

والتكنولوجيا  العلوم  مركز  يف  النووي  األمان  قسم  مدير   Dr. Nafaa Reguigui النووي  األمن  يف  -  خبري 
النووية يف تونس من 10-14 حزيران 2013

ضمن   Forensic Science يف  دبلوم  برنامج  لوضع  الذرية  للطاقة  اللبنانية  الهيئة  مع  التنسيق  مت  كما 
مشروع بني الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية واالحتاد األوروبي بالتعاون مع املديرية العامة لألمن الداخلي 
هذا  يف  خمترب  وجتهيز  للربنامج  العلمي  احملتوى  لتحضري  متخصصني  خرباء  يتضمن  والذي  اللبناين، 

اجملال.

كلية الصيدلة
• مرحلة البكالوريوس

قامت الكلية من خالل العملية التعليمية باإلجنازات اآلتية:
- تطوير الربنامج املهني للممارسة الصيدلية

إىل  الصيدلية”  "العلوم  من  البكالوريوس  مرحلة  لطالب  املمنوحة  العلمية  الدرجة  مسمى  -  تغيري 
"بكالوريوس يف الصيدلة”، وذلك بناًء على تعديل هيكلية ومسميات األقسام العلمية بالكلية

-  التطوير الدائم للمقررات الدراسية وحتديثها واالطالع على كل ما هو حديث ملا فيه مصلحة العملية 
التعليمية وتطوير أداء اخلريج وتفعيل برنامج "التدريب املهني” وإجراء االستبيانات املطلوبة والتقييم 

الذاتي املرحلي لهذا الربنامج بغرض االرتقاء مبستوى األداء وزيادة القدرة التنافسية خلريجي الكلية
قبل  من  سواًء  بالكلية  ُتدرس  التي  املقررات  جميع  يف  والتدريس  التقييم  أساليب  مراجعة  -  متابعة 

أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو الكليات األخرى
-  مت إطالق التعليم املهني البيني IPE بني كليات القطاع الطبي لتحقيق التعاون املهني خدمًة ملصلحة 

املريض وتقدمي خدمة متميزة له وكمتطلب لالعتماد
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•  مرحلة الدراسات العليا
مت تطوير مقررات الدراسات العليا )ماجستري - دكتوراه( مع متابعة مقررات املدارس العاملية اخملتلفة 

يف جمال الصيدلة ودراسة مدى تناسب املقررات احلالية مع ما يدرس يف اجلامعات العاملية.

كلية الطب
•  مرحلة البكالوريوس

التعليم  العاملية يف  تتماشى مع أحدث االجتاهات  الثالث والتي  للعام  للكلية  الالئحة اجلديدة  مت تطبيق 
الطبي لطلبة السنة األوىل والثــانية والثالثة والرابعة وهي تقوم على مقرر دراسي متكامل مبنى على 

اخملرجـات، وتعترب هذه اخلطوة مرحلة هامة يف الطريق للحصول على االعتماد الدويل.
•  مرحلة الدراسات العليا

يف  لديها  املسجلني  لألطباء  متابعتها  سياق  ويف  العليا،  الدراسات  الئحة  تطبيق  الكلية  تواصل 
اختصاصات متعددة، خّرجت الكلية 47 طبيبًا بالتعاون مع املستشفيات اخملتلفة املتعاقد معها من 

قبل اجلامعة.

كلية طب االسنان
•  مرحلة البكالوريوس

قامت الكلية من خالل العملية التعليمية للعام الدراسي 2012-2013 باإلجنازات االتية:
- مت تطبيق الالئحة اجلديدة للطالب حتى املستوى الرابع

- مت حتضري ملف املقرر الدراسي وتوصيف املقرر لكل املقررات
- مت تطبيق نظام Rubrick Assessment يف املقررات اخملتلفة

- تأليف جلنة املنهج الدراسي ملناقشة وحتسني املنهج الدراسي
- تطبيق الـ IPE بالتعاون مع الكليات الطبية كمقدمة لتطبيقه كجزء من املنهج الدراسي

- مت تطبيق الـ IPE يف ثالث مراحل
- التشدد يف تطبيق قوانني مكافحة العدوى يف العيادات

-  افتتاح خمترب طب االسنان املركزي جماز من Degudent & Zhermack لتسهيل اجناز متطلبات الطالب 
بشكل أسرع وأدق

- جتهيز عيادة خاصة لطب اسنان االطفال مع بيئة حمببة لألطفال
- توقيع عقد مع شركة ملعاجلة النفايات الطبية وجتهيز مكان خمصص للنفايات الطبية

-  مت تقدمي خدمات للمجتمع من خالل العملية التعليمية باستقبال عدد كبري من املرضى واجنزت حاالت 
عالجية عديدة

• مرحلة الدراسات العليا
اهتمت الكلية بكل ما يخدم مرحلة الدراسات العليا وطالبها على النحو التايل:

- مت تعديل تخصص العالجات الرتميمية إىل تخصص طب االسنان الرتميمي والتجميلي
-  مت البدء بربنامج سنة واحدة دبلوم جامعي تخصصي يف غرس االسنان بعد تعديل املنهج الدراسي 

اىل 16 ساعة معتمدة
الغري  لألطفال  االطفال  اسنان  طب  حاالت  ملعاجلة   Nitrous Oxide الـ  تخدير  عيادة  الكلية  -  اطلقت 

متعاونني
- بدأت الكلية ببناء عيادات تخصصية جديدة لطالب الدراسات العليا التي ستفتتح قريبًا

كلية العلوم الصحية
•  مرحلة البكالوريوس

التدريس والتدريب  للمناهج واملقررات املطروحة وطرق  باإلضافة إىل املراجعة املستمرة والتحديث 
العملي وطرق التقييم اخملتلفة، فقد مت التايل:

التي جاءت  التوصيات  تنفيذ  والعمل على   Course Report تدريسها  التي سبق  تقرير املواد  -  مراجعة 
Enhancement لتحسني املقرر Action Plan بخطة العمل

االختبارات  كل  يف   )OSCE) Objective Structured Clinical Examination نظام  تطبيق  يف  -  التوسع 
اإلكلينيكية
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-  طرح مقرر كلية اختياري Online ويعد هذا املقرر األول من نوعه على مستوى الكلية واجلامعة كبداية 
  Adult Learning - Self Learning وقد مت الرتكيز يف هذا املقرر على Blended Learning إلدخال نظام
واتضح  املقرر  هذا  مع  جيدة  بطريقة  الطالب  تفاعل  وقد  اجلماعي.  والتعليم  الفردي  التعليم  وكذلك 
 Creating وصول الطالب إىل مهارات التعلم يف أعلى الهرم املعريف من مهارات تقومي وتفكري خالق

& Evaluating
باجلامعة  الطبية  الكليات  بني   Inter-professional Training Education البيني  التعليم  -  استحداث 

الصيدلة والطب وطب األسنان والعلوم الصحية بتخصصاتها األربعة ومت تطبيقها على ثالث مراحل
• مرحلة الدراسات العليا

عملت الكلية على تطوير مرحلة الدراسات العليا على الشكل التايل:
-  مت استحداث درجة دكتور يف العالج الفيزيائي DPT) Doctor of Physical Therapy( وهي درجة مهنية 
تؤهل خريجيها لفرص عمل أفضل يف جمال العالج الفيزيائي. ويف حال البدء يف هذه الدرجة ستكون 

جامعة بريوت العربية أول جامعة يف لبنان تطرح هذه الدرجة
التغذية لتدريب طالب التخصص وعمل األبحاث العلمية وخدمة  التغذية” يف قسم  -  مت افتتاح "عيادة 

اجملتمع.
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تقوم جامعة بريوت العربية بإعادة حتديد القطاع الطبي من خالل املمارسات التي تسهل تقدمي تربية 
استثنائية  خربات  توفري  ضمان  مببدأ  اجلامعة  تؤمن  للطالب،  استثنائية  خربات  ولتوفري  الصحية،  العناية 
للكادر األكادميي واإلداري، كما تسعى لوضع منوذج طبي أكادميي ذي مهمة تربوية وبحثية تتضمن البحث 

القائم على االكتشاف والتكنولوجيا احليوية، املعلوماتية احليوية الطبية، والرتبية املهنية املشرتكة.
سيوفر نائب الرئيس للعلوم الطبية القيادة االسرتاتيجية والرقابة على الشؤون الطبية، وتنمية مهارات 
القيادة للطبيب، وسالمة املرضى، ونوعية الرعاية وجودة تقدمي اخلدمات الصحية التي تؤدي إىل ترويج 
الربامج الطبية يف اجلامعة. وحتقيقًا للتعاون بني التخصصات يتم التواصل والتنسيق بني عمداء القطاع 
الطبي يف اجلامعة، باإلضافة إىل التواصل مع القطاع الطبي يف لبنان وخارجه لهدف جمع شركاء أقوياء 
يواكبون مسرية التعليم والتطوير. ومع استحداث منصب نائب رئيس اجلامعة للعلوم الطبية، مت تشكيل 
أجل  من  الصحية(،  والعلوم  األسنان  طب  الطب،  )الصيدلة،  الطبية  العلوم  كليات  تشمل  خمتلفة  جلان 

تطوير الرتبية يف قطاع العلوم الطبية.

أواًل: التعليم املهني البيني
يهدف التعليم املهني البيني إىل حتسني التعاون ونوعية املمارسات بني الكليات اخملتلفة، ويعمل على 
تيسري نظرة الطالب ألي عمل من وجهة نظر املهن األخرى باإلضافة إىل مهنتهم كما يساعد الطالب 
على اكتساب املعرفة واملهارات واملواقف التي يتعّذر عليهم اكتسابها من خالل التعليم املرتكز على 

املهنة األحادية.
إن التعليم املهني البيني يخلق بيئة يستطيع من خاللها الطالب اكتساب الوعي النقدي لألدوار والقيم 
ومن  مع  بالتعلم  اخملتلفة  املهنية  الفئات  من  للطالب  يسمح  أنه  إىل  باإلضافة  اخملتلفة  املهنية 

بعضهم البعض.
الطبية  العلوم  كليات  فيها  شاركت  حيث  البيني  املهني  التعليم  لتطبيق  جتريبية  دراسة  اجريت  وقد 

وعقدت العديد من االجتماعات يف كلية الصيدلة ووحدة ضمان اجلودة.
وُتعد هذه اخلطوة مبادرة للبدء بعملية تنفيذ التعليم املهني البيني كجزء من املقررات املتوفرة ليتم 

عرض مقرراته عاموديًا على مستوى املنهاج.
وقد ُأجريت الدراسة التجريبية على ثالث مراحل:

•  املرحلة األوىل
التجريبية  بالدراسة  املعنيني  للطالب  متهيدية  مرحلة  وهي  املعرفة(:  )مستوى  األساسي  التعليم 
جميل  قاعة  يف  األوىل  املرحلة  ُأجريت  التواصل.  مهارات  عن  حماضرات  تلتها  البيني  املهني  للتعليم 

الرواس/ مبنى احلريري 2013-4-18.
• املرحلة الثانية

التعليم القائم على حالة )مستوى التعرض(: وهي مرحلة جمموعات الطاوالت املستديرة حيث تتضمن 
املنسق  ويقوم  املنفصلة  اخلمسة  الغرف  يف  املساعد  عليهم  يشرف  طالبًا   12-11 جمموعة  كل 
باإلشراف على كل غرفة. ُأجري استطالع لرأي الطالب عن التعليم املهني البيني تلته مناقشة مفتوحة 
لكل جمموعة عن خطة عالج املريض من خالل وجهة نظر املهن اخملتلفة. ُأجريت املرحلة الثانية يف 

قاعات الندوات - املبنى الرئيسي 2013-4-25.
• املرحلة الثالثة

مراجعة  أجل  من  الثانية  للمرحلة  تكملة  هي  املرحلة  هذه  اإلتقان(:  )مستوى  البيني  املهني  التعاون 
ومناقشة خطط العالج املنجزة من قبل الطالب ذوي املهن اخملتلفة. ُأجريت هذه املرحلة يف قاعات 
الندوات - املبنى الرئيسي 2-5-2013. ويف نهاية املرحلة الثالثة، مت توزيع الشهادات على املنسقني 
واملساعدين والطالب املشاركني الذين وصل عددهم إىل 204 طالبًا )95 طالبًا من كلية الصيدلة و51 
طالبًا من كلية طب األسنان و39 من كلية العلوم الصحية و19 طالبًا من كلية الطب(، وذلك يف التعليم 

.IPE املهني البيني

ثانيًا: جلنة بحوث العلوم الطبية
البحث  الطرق املمكنة لتسهيل عملية  الطبية يف 27-2-2013 ملناقشة  العلوم  اجتمعت جلنة بحوث 
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العلمي يف الكليات الطبية، ومت إقرار التوصيات التالية:
•  تفعيل إمكانيات البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس من خالل العالقات مع اجلامعة اللبنانية واجمللس 

الوطني للبحوث
• توفري املكان واملرافق الالزمة يف كل كلية للقيام بالبحث

ثالثًا: احملاضرات العلمية ألعضاء هيئة التدريس
نظمت سلسلة من احملاضرات من أجل تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس يف الكليات الطبية ومن 

أجل توسيع معرفتهم باملهنة األكادميية.
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قامت اجلامعة بزيادة الدعم حلضور املؤمترات العلمية والنشر العلمي يف دوريات دولية متميزة. وكذا 
وضع خطة لدعم البحوث العلمية التي لها مستفيد نهائي End User، وأيضًا التواصل مع املؤسسات 

احمللية واإلقليمية والدولية التي متول البحث العلمي.
كما استمرت بدعم خمتربات وجتهيزات الكليات واملراكز يف كل من حرمها يف بريوت والدبية وطرابلس 

والبقاع، باإلضافة إىل رعايتها لأليام العلمية واحملاضرات العامة وورش العمل التدريبية.
بحثًا   326 وّثق  الذي  العربية  بريوت  جامعة  يف  العلمية  األبحاث  تقرير  صدر  اجلامعي  العام  نهاية  ومع 

ألعضاء هيئة التدريس املوزعني على الكليات العشرة، تقديرًا للمجهودات البحثية والعلمية.

أواًل: تطوير البحث العلمي
تسري اجلامعة بخطى حثيثة نحو تطوير منظومة البحث العلمي حتقيقًا للبنود التي أوردتها اسرتاتيجية 

عام 2007-2012، وميكن تلخيص النشاطات التطويرية لهذا العام باآلتي:
Research Policy، شاملة حتديث قواعد  •  مت وضع الئحة متكاملة ملنظومة البحوث العلمية باجلامعة 
حضور املؤمترات العلمية احمللية واخلارجية، وIRB - Institutional Review Board املتعلقة باإلنسان 

واحليوان والبيئة.
• مت توفري بيانات حديثة عن بعض املؤسسات احمللية واإلقليمية والدولية لتمويل البحث العلمي مثل:

USAID - Lebanon هيئة التنمية األمريكية -
The Danish International Development Agency - DANIDA :الوكالة الدولية الدامنركية للتنمية  -

Lebanese-French Observatory of Environment Called O-LIFE 2013 - 2015 -
European Neighbourhood Partnership Index - ENPI -

The EU Marie Curie Programme -
-  الهيئة األملانية للتبادل العلمي German Academic Exchange Services DAAD، وقد مت عقد ندوتني 
تعريفيتني باجلامعة من قبل مسؤويل الهيئة لعرض فرص دعم البحوث العلمية والتبادل الطالبي من 

خالل الهيئة
- برنامج فولربايت

- الصندوق القطري لدعم البحث العلمي
- برنامج FP7 التابع لإلحتاد األوروبي

- مت متابعة أنشطة البحث العلمي بالكليات من خالل اجتماعات جلنة البحث العلمي
-  حصول اجلامعة على دعم من اجمللس الوطني للبحوث العلمية لعدد سبعة بحوث من خالل برنامج 

دعم البحوث العلمية لعام 2012، موزعة كاآلتي:
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كلية العلوم - ثالثة بحوث
كلية الهندسة - بحثان

كلية احلقوق - بحث واحد
    مركز أبحاث البيئة والتنمية - بحث واحد

خالل  من  بحوث  خمسة  لعدد  العلمية  للبحوث  الوطني  اجمللس  من  دعم  على  للحصول  التقدم  •  مت 
برنامج دعم البحوث العلمية لعام 2013

•  جاري إنهاء إجراءات احلصول على دعم ملشروع مقدم من مركز أبحاث البيئة والتنمية يف البقاع، وكلية 
الهندسة، ومركز االستشعار عن بعد التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية من:
Lebanese-French Observatory of Environment Called O-LIFE 2013 - 2015 -

• مت احلصول على دعم من جهات لبنانية ودولية ملشاريع بحثية مقدمة من كلية الهندسة مثل:
Lebanese Industrial Research Achievements - LIRA -
European Neighborhood Partnership Index - ENPI -

Center of Innovation and Technology -
•  مت متابعة مشروعات كلية الهندسة مع الصناعة )معمل سبلني للرتابة، شركة غدار ملولدات الكهرباء 

)WEPCO والديزل، مصنع الزعني ستيل، شركة

ثانيًا: النشاط العلمي

النشاطات العلمية الداخلية:
•  حماضرة بعنوان "مكافحة اخملدرات والزراعة البديلة يف لبنان” ألقاها العقيد عادل مشموشي من 

تنظيم كلية اآلداب يف حرم بريوت يف 14 تشرين الثاين 2012
•  حلقة بحث بعنوان "األدب واملوسيقى” لألستاذة الدكتورة ناديا اسكندراين يف حرم بريوت يف 25 شباط 

2013
•  حماضرة بعنوان "الشباب واليونسكو وحتديات العصر” ألقتها األمينة العامة لليونسكو الدكتورة زهيدة 

درويش بدعوة من عميدة كلية اآلداب يف حرم بريوت يف 11 آذار 2013
الدكتور  وآثاره( لألستاذ  األول  العربي  )الربيع  باريس 1913”  األول يف  العربي  بعنوان "املؤمتر  •  حماضرة 

حسان حالق يف حرم بريوت يف 17 أيار 2013
•  املؤمتر اإلقليمي حول "توحيد القانون: مؤمتر الهاي، معهد توحيد القانون اخلاص، وجلنة األمم املتحدة 

للقانون التجاري الدويل” من تنظيم كلية احلقوق والعلوم السياسية يف10-11 أيلول 2012
•  حماضرات ضمن برنامج تبادل الطالب املشرتك بني مركز حقوق االنسان يف اجلامعة وجامعة سيدة 

اللويزة بدعم من مشروع احلماية بجامعة جونز هوبكنز بالواليات املتحدة االمريكية يف 14 أيار 2013
 Supra - Regional Conference in Governance in Southern Neighbouring Higher مؤمتر بعنوان  •
Education Institutions بالتعاون مع جامعة Tempus - UNAM شارك فيه الدكتور عبد اهلل ناصر الدين 

من كلية التجارة وإدارة األعمال يف 14-15 آذار 2013
•  ندوة بعنوان Urban Design Analysis: Evidence - based approach للدكتور نبيل حمارب من قسم 

الهندسة املعمارية يف فرع طرابلس يف 19 تشرين األول 2012
•  حماضرة بعنوان Tools Know How to Interior Design لألستاذ عادل عويني من تنظيم كلية الهندسة 

املعمارية يف حرم الدبية يف 4 شباط 2013
•  حماضرة بعنوان Drainage & Water Supply - Sanitary من تنظيم كلية الهندسة املعمارية يف حرم 

الدبية يف 14 شباط 2013
•  حماضرة بعنوان Electricity من تنظيم كلية الهندسة املعمارية يف حرم الدبية يف 28 شباط 2013

•  حماضرة عامة بعنوان Evolution of Architecture in Lebanon للمهندسة االستشارية دوللي بريدي 
من تنظيم كلية الهندسة املعمارية يف حرم الدبية يف 18 شباط 2013

 Center for مع  بالتعاون   The only Oracle Primavera Partner in MEA بعنوان  عامة  •  حماضرة 
Consulting and Studies and Premaster من تنظيم كلية الهندسة املعمارية يف حرم الدبية يف 

21 شباط 2013
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عميد  عطية  أحمد  الدكتور  لألستاذ   Aquarium Designs بعنوان  وثائقي  فيلم  وعرض  عامة  •  حماضرة 
كلية الهندسة املعمارية يف الكلية يف 24 شباط 2013

•  فيلم وثائقي ضمن الربنامج الثقايف لربيع Toyo Ito & Frank Gehry 2013 من تنظيم الدكتور هشام 
األرناؤوطي من كلية الهندسة املعمارية يف حرم الدبية يف 13 آذار 2013

 Cultural DNA Embedded in the Islamic Geometric Pattern and Its Effect on the ندوة بعنوان  •
Commodity in the Islamic Art and Architecture Around the World للدكتور هشام عيسى من 

كلية الهندسة املعمارية يف فرع طرابلس يف 15 آذار 2013
•  حماضرة بعنوان Emotion - In Praise of Movement للمهندسة املعمارية Anna Serrano يف حرم 

الدبية يف 18 آذار 2013
•  حماضرة بعنوان Fire Detection & Fire Fighting Systems من تنظيم كلية الهندسة املعمارية يف 

حرم الدبية يف 21 آذار 2013
•  حماضرة بعنوان Healing Architecture للمهندسة املعمارية Anna Serrano يف حرم الدبية يف 30 

آذار 2013
 Modern Gdynia Polish White City in Zbigniew Kupiec Design from 1932 to حماضرة بعنوان  •
1939 ألقاها الدكتور Dr. Kazimiez Butelski من Cracow University of Technology - Poland من 

تنظيم كلية الهندسة املعمارية يف حرم الدبية يف 27 آذار 2013
•  ورشة عمل Symposium بعنوان Place Making and Cultural Identities of Cities من تنظيم كلية 
الهندسة املعمارية، بحضور نخبة من املعماريني العرب من مصر واألردن وفلسطني ولبنان يف حرم 

الدبية يف 11 نيسان 2013
•  حماضرة بعنوان Architects, Landscape Architects: Visual Thinkers للمهندس املعماري األستاذ 
الدكتور كامل حمادين رئيس جملس مفوضية سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة يف اململكة 

األردنية الهاشمية يف حرم بريوت يف 12 نيسان 2013
ايدال  شركة  إدارة  جملس  لرئيس  وتشريعات”  أسس  لبنان:  يف  "االستثمارات  بعنوان  •  حماضرة 
نيسان   17 الدبية يف  الهندسة املعمارية يف حرم  كلية  تنظيم  نبيل عيتاين من  املهندس املعماري 

2013
الدبية يف 17  Air Conditioning A/C من تنظيم كلية الهندسة املعمارية يف حرم  •  حماضرة بعنوان 

نيسان 2013
 18 يف  الدبية  حرم  يف  عازار  نبيل  املعماري  للمهندس   An Approach to Design بعنوان  •  حماضرة 

نيسان 2013
•  حماضرة بعنوان Wireless Vehicular Networks for Car Collision Avoidance للدكتورة روال جنا من 

قسم الهندسة الكهربية واحلاسب اآليل يف فرع طرابلس يف 23 تشرين الثاين 2012
•  حماضرة عامة عن "أنظمة مكافحة احلريق وقراءة اخلرائط امليكانيكية” للدكتور علي حمود من كلية 

الهندسة يف حرم الدبية يف 5 كانون األول 2012
Amateur Radio Meeting لألستاذ الدكتور حامد نصار من كلية الهندسة يف حرم  •  حماضرة بعنوان 

الدبية يف 10 كانون األول 2012
•  حماضرة بعنوان Punching Shear Capacity with Hair Pin Shaped Reinforcement للدكتور زاهر أبو 

صالح من قسم الهندسة املدنية والبيئية يف فرع طرابلس 22 شباط 2013 يف فرع طرابلس
•  حماضرة بعنوان Mobility Trend in Education للسيد عماد سنو موزع Apple يف الشرق األوسط من 

تنظيم الدكتور نبيل مريزا يف فرع طرابلس يف 6 آذار 2013
•  FlowOn Workshop with Netways لطلبة برنامج احلاسب اآليل يف حرم الدبية من تنظيم الدكتور نبيل 

مريزا بتنظيم يف 22-29 آذار 2013
•  حماضرة عامة عن "تطبيقات املضخات متغرية السرعة وتطبيقاتها يف املباين” للدكتور علي حمود 

لقسمي الهندسة املدنية والهندسة امليكانيكية يف 18 نيسان 2013
•  حماضرة بعنوان Eco Hydrology of Water Limiting Ecosystems للدكتور حممود نشابة من قسم 

الهندسة املدنية والبيئية يف فرع طرابلس يف 19 نيسان 2013
•  أربع حماضرات يف الصوتيات قدمها األستاذ الدكتور أنسي عبد العليم لطلبة الفصل الرابع يف كلية 

الهندسة املعمارية من 17نيسان إىل 10 أيار 2013
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• ندوات علمية لألستاذ الدكتور زياد عثمان من كلية الهندسة مع IEEE Student Branch يف اجلامعة
•  IT Day and Hosting Microsoft to Launch Imagine Cup Competition 2013 من تنظيم كل من 

الدكتور نبيل مريزا والدكتورة روال قاسم من كلية الهندسة بحضور كامل أعضاء برنامج احلاسب اآليل
 Structural Mechanical Assemblies: Discontinuous and Continuous Assembly بعنوان  •  ندوة 

للدكتور حممد علي من كلية الهندسة يف فرع طرابلس يف 22 آذار 2013
•  حماضرة بعنوان Computer Science Accreditation Program Process للدكتور إسالم القباين والدكتور 

علي الزعرت من كلية العلوم يف حرم الدبية يف 11 تشرين األول 2012
إسماعيل  للدكتور   Treatment of Waste Water by Supramolecular Compounds بعنوان  •  ندوة 

عباس من كلية العلوم يف فرع طرابلس يف 16 تشرين الثاين 2012
رئيس  اجلابر  عبد  أشرف  للدكتور   Writing an Exam Matching the Course ILOs بعنوان  •  حماضرة 

وحدة ضمان اجلودة يف كلية العلوم يف 30 تشرين الثاين 2012
•  حماضرة بعنوان Mammogram Images Segmentation for Breast Cancer Detection للدكتور علي 

الزعرت من كلية العلوم يف حرم الدبية يف 17 كانون األول 2012
Superconducting Materials للدكتور رمضان عوض من كلية العلوم يف فرع طرابلس  •  ندوة بعنوان 

يف 21 كانون األول 2012
للدكتورة   Genetic Disorders in the Arab World; Insight on Mental Retardation بعنوان  •  ندوة 

نسرين البيصار من كلية العلوم يف فرع طرابلس يف 1 آذار 2013
الهيئة  مدير  النصويل  بالل  الدكتور  لألستاذ  اإلشعاعية  الوقاية  عن  وماجستري  دبلوم  لشرح  •  حماضرة 

اللبنانية للطاقة الذرية يف حرم الدبية يف 6 شباط 2013
•  ندوة بعنوان Latest Technologies in the Computer World للدكتور حممد سعدا من كلية العلوم يف 

فرع طرابلس يف 26 نيسان 2013
•  تأسيس "بيت احليوانات” من قبل أعضاء هيئة تدريس كلية العلوم خلدمة طالب الكلية واألبحاث العلمية 

واحتياجات الكليات األخرى
•  تأسيس فريق الباحثني الناشئني يف جمايل العقاقري والكيمياء الطبية من قبل قسم العلوم الصيدلية 

برئاسة وتوجيه األستاذة الدكتورة مها أبو العال من كلية الصيدلة
•  إنشاء منتدى الدوريات العلمية، حتت إشراف الدكتور كرمي حممد رأفت من كلية الصيدلة الستعراض 

أحدث أبحاث العقاقري الطبية واقرتاح موضوعات بحثية جديدة
حتت  مستحدثة  بحثية  رؤوس  واستنباط  احلديثة  الطبية  الكيمياء  بحوث  لتحليل  تنافسية  فرق  •  تكوين 

توجيه الدكتورة دعاء أحمد عيسى من كلية الصيدلة
•  إطالق برنامج التعليم املهني البيني Interprofessional Education IPE بني كليات العلوم الطبية يف 

اجلامعة
•  حماضرة بعنوان Master Anterior and Posterior Esthetic للدكتورة هالة ماهر من كلية طب األسنان 

يف فرع طرابلس يف 1 شباط 2013
 Simple Biomechanical Solutions for Complicated Orthodontic دورة يف التعليم املستمر بعنوان  •

Cases لألستاذ الدكتور فايز صالح من كلية طب األسنان يف حرم بريوت يف 15 شباط 2013
•  حماضرة بعنوان Rotary Nickel Titanium RevoS للدكتورة روال أبيض من كلية طب األسنان يف حرم 

بريوت يف 28 شباط 2013
البيئة يف كلية طب األسنان يف 15  الطبية” من قبل وزارة  النفايات  •  حماضرة توجيهية بعنوان "إدارة 

آذار 2013
•  حماضرات علمية وتدريبات عملية من قبل أعضاء هيئة التدريسني وحماضرين خارجني يف كلية طب 

األسنان على مدار العام اجلامعي
الصحية  العلوم  كلية  بتنظيم  السكري”  من  مستقبلنا  "فلنحمي  شعار  حتت  للسكري  العاملي  •  اليوم 
لبنان وبالتنسيق مع اجلمعية  العاملية يف  الصحة  بالتعاون مع منظمة  العامة،  الصحة  وبرعاية وزير 

اللبنانية للسكري يف حرم بريوت يف 8 تشرين الثاين 2012
  Role of Quality Management System in Improving Organization Performance حماضرة بعنوان  •

من تنظيم كلية العلوم الصحية يف حرم بريوت يف 23 تشرين الثاين 2012
•  ندوة بعنوان Food, Mood and Appetite Control للدكتورة جريمني القصاص من كلية العلوم الصحية 
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يف فرع طرابلس يف 14 كانون األول 2012
•  ندوة بعنوان Deep Venous Thrombosis Physical Therapy Management and Prevention للدكتور 

خالد عاصم من كلية العلوم الصحية يف حرم بريوت يف 24 كانون األول 2012
•  لقاء مع مسؤول الهيئة األملانية للتعاون العلمي DAAD يف لبنان الدكتور جوليان بازك يف حرم بريوت 

يف 18 كانون األول 2012
•  ندوة بعنوان All about Frost Bite للدكتورة نسرين عزت من كلية العلوم الصحية باالشرتاك مع الدكتور 

عصام حماد من كلية الطب يف حرم بريوت يف 15 شباط 2013
• ندوة بعنوان Chakra Balancing Healing من تنظيم كلية العلوم الصحية يف 15 آذار 2013

•  ندوة بعنوان Information Skills in Evidence Based Practice للدكتورة إميان زهران من كلية العلوم 
الصحية يف 19 نيسان 2013

• Biofilm للدكتورة وفاء أبو الفضل من كلية العلوم الصحية يف فرع طرابلس يف 17 أيار 2013
النشاطات العلمية اخلارجية
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رئيس  نائب  هليل  حنفي  الدكتور  األستاذ  بها  قام  فيينا  يف  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  عمل  •  زيارة 
للبنان وذلك بشأن دراسات جدوى  الرسمي  الوفد  بتمثيل اجلامعة يف  األكادميية،  للشوؤن  اجلامعة 

إلنشاء مفاعل نووي بحثي يف لبنان، ملدة أسبوع من شهر أيلول 2012
•  مؤمتر بعنوان "املرأة العربية يف العهد العثماين” شاركت فيه األستاذة الدكتورة مايسة النيال عميدة 

كلية اآلداب من تنظيم جمعية رواد يف لبنان يف 11 أيلول 2012
•  ورشة عمل بعنوان Coderamo - Encadrement des Doctorants en Lettres لإلرشاد وتوجيه طالب 
الدكتوراه شاركت فيها األستاذة الدكتورة ناديا اسكندراين من تنظيم اجلامعة اللبنانية يف 17-18 أيلول 

2012
مايسة  الدكتورة  األستاذة  فيه  شاركت  والعامل”  أوروبا  يف  والدميقراطية  "الدين  بعنوان  دويل  •  مؤمتر 

النيال عميدة كلية اآلداب من تنظيم اجلامعة اللبنانية األمريكية يف بريوت يف 19 أيلول 2012
• مؤمتر الرتجمة شاركت فيه الدكتورة ليلى حلمي يف مدريد يف 18-19 تشرين األول 2012

•  مؤمتر بعنوان "األقلية واألكرثية يف العامل العربي يف إطار العالقات اإلسالمية واملسيحية” شارك فيه 
األستاذ الدكتور حسان حالق من تنظيم اجلامعة اليسوعية يف بريوت يف 17 تشرين الثاين2012

•  ندوة عن "زاهية قدورة” قدمها األستاذ الدكتور حسان احلالق من تنظيم مركز توفيق طبارة يف بريوت 
19 تشرين الثاين 2012

•  حماضرة عن املسلمون يف لبنان بعنوان "التحول من الوحدة العربية إىل الكيان اللبناين” قدمها األستاذ 
الدكتور حسان احلالق من تنظيم مركز عصام فارس للدراسات اللبنانية يف لبنان يف20 تشرين الثاين 

2012
لبنان” شاركت فيها  اللغوية االجتماعية إىل طريق تعليم عدة لغات يف  •  ورشة عمل بعنوان "املقاربة 

األستاذة الدكتورة ناديا اسكندراين من تنظيم املعهد الفرنسي يف 27-28 تشرين الثاين 2012
•  مؤمتر بعنوان "وسائل التواصل االجتماعي وحرية التعبري” شارك فيه كل من األستاذة الدكتورة مايسة 
النيال والدكتور جمال جماهد من كلية اآلداب بتنظيم مؤسسة مي شدياق يف لبنان يف 2 كانون األول 

2012
الدكتور  األستاذ  قدمها  الدولية”  السياسات  يف  واملسيحية  اإلسالمية  "العالقات  بعنوان  •  حماضرة 

حسان حالق من تنظيم اجلامعة اليسوعية يف بريوت يف 13 كانون األول 2012
قدمها  األوقاف”  وواجب  الدولة  مسؤولية  بني  لبنان  يف  والتاريخية  الدينية  "املواقع  بعنوان  •  حماضرة 

األستاذ الدكتور حسان حالق من تنظيم البطريركية الكاثوليكية يف الربوة يف 13 كانون األول 2012
من  اآلداب  كلية  عميدة  النيال  مايسة  الدكتورة  األستاذة  قدمتها  التغيري”  "معوقات  بعنوان  •  حماضرة 

تنظيم معرض بريوت الدويل يف 13كانون األول 2012
رئيس  جماهد  جمال  الدكتور  فيها  شارك  التغيري”  معوقات  الربيع:  مسارات  يف  "قراءة  بعنوان  •  ندوة 

قسم اإلعالم يف كلية اآلداب بتنظيم معرض الكتاب الدويل يف 13 كانون األول 2012
•  مؤمتر بعنوان "معًا من اجل التنمية” شاركت فيه األستاذة الدكتورة مايسة النيال عميدة كلية اآلداب 

من تنظيم جامعة الكويت يف الكويت يف 11-13 شباط 2013
•  مؤمتر بعنوان "لغة الشباب، شباب اللغة” شارك فيها كل من األستاذة الدكتورة مايسة النيال والدكتور 

بشري فرج من كلية اآلداب بتنظيم اجلامعة اللبنانية يف 21 شباط 2013
قسم  رئيس  جماهد  جمال  الدكتور  فيها  شارك  لبنان”  يف  لإلعالم  أخالقية  شرعة  "نحو  بعنوان  •  ندوة 

اإلعالم يف كلية اآلداب بتنظيم اليونسكو يف 21 شباط 2013
•  حماضرة بعنوان Symposium on Regional Cooperation Information Literary Program قدمها 

الدكتور فوز عبد اهلل يف تايوان يف 27 شباط 2013
•  مؤمتر بعنوان "املرأة يف اخلطوط األمامية” شاركت فيه األستاذة الدكتورة مايسة النيال عميدة كلية 

اآلداب من تنظيم مؤسسة مي شدياق يف بريوت يف 14 آذار 2013
•  ورشة عمل عن اإلبداع شاركت فيها األستاذة الدكتورة مايسة النيال عميدة كلية اآلداب يف تركيا يف 

15-21 آذار 2013
•  حماضرة بعنوان "خطاب القدس وحتديات املستقبل” قدمها الدكتور بشري فرج من تنظيم اجلامعة 

األمريكية يف 17 آذار 2013
•  "البطولة الدولية الثانية للمناظرات” وقد واكب طالب اجلامعة كل من األستاذة الدكتورة مايسة النيال 

والدكتور جمال جماهد من كلية اآلداب وذلك بتنظيم مؤسسة قطر يف 21-24 نيسان 2013
•  ندوة بعنوان "شعر جودت حيدر” شاركت فيها الدكتورة ليلى حلمي يف اجلامعة اللبنانية األمريكية يف 
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24 نيسان 2013
•  املؤمتر الدويل الثاين للغة العربية شاركت فيه األستاذة الدكتورة مايسة النيال عميدة كلية اآلداب من 

تنظيم اجمللس العربي للغة العربية يف دبي يف 7-10 أيار 2013
•  ورشة عمل بعنوان "الصحافة االستقصائية” شارك فيها الدكتور جمال جماهد رئيس قسم اإلعالم 

من تنظيم مؤسسة أريج اإلعالمية يف 25-27 أيار 2013
•  ندوة وطنية بعنوان "نحو تفعيل اجلهود الوطنية يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد” 
شارك فيها كل من األستاذة الدكتورة حفيظة حداد عميدة كلية احلقوق والعلوم السياسية والدكتور 
عبد اهلل عبد اهلل من تنظيم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالتعاون مع املكتب الوطني للربنامج يف 

تونس يف 25-27 أيلول 2012
ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  مع  العربية  التشريعات  تطابق  "مدى  بعنوان  إقليمية  عمل  •  ورشة 
الدكتور عبد اهلل عبد اهلل من كلية احلقوق  العربية ملكافحة الفساد” شارك فيها  الفساد واالتفاقية 
العاملية للربملانيني ضد الفساد ومنظمة برملانيون عرب ضد  بتنظيم املنظمة  والعلوم السياسية 

الفساد يف األردن يف 29-30 أيلول 2012
•  حماضرة بعنوان "القضاء اإلداري يف خدمة دولة القانون” ألقاها األستاذ جان مارك سوفيه نائب رئيس 
جملس شورى الدولة الفرنسي ورئيس املعهد الوطني لإلدارة يف املعهد الوطني لإلدارة شاركت 

فيها األستاذة الدكتورة حفيظة حداد يف لبنان يف 1-6 تشرين الثاين 2012
•  مؤمتر إقليمي بعنوان "إصالح التعليم القانوين يف العامل العربي” شارك فيه الدكتور عبد اهلل عبد اهلل 
من تنظيم احتاد اجلامعات العربية ومشروع احلماية بكلية الدراسات الدولية املتقدمة يف جامعة جونز 

هوبكنز بالواليات املتحدة األمريكية يف األردن يف 18-19 تشرين الثاين 2012
واآلليات”  الفاعلة  األطراف  متغرية:  منطقة  يف  االجتماعية  "املساءلة  بعنوان  إقليمية  عمل  •  ورشة 
شارك فيها الدكتور عبد اهلل عبد اهلل من تنظيم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والشبكة العربية لتعزيز 

النزاهة ومكافحة الفساد يف مصر يف 26-29 تشرين الثاين 2012
•  "الورشة اإلقليمية لربنامج االمم املتحدة االمنائي ملتابعة تنفيذ خطة عمل اجملموعة غري احلكومية 
يف الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد” من تنظيم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي شاركت 
فيها األستاذة الدكتورة حفيظة حداد عميدة كلية احلقوق والعلوم السياسية يف القاهرة يف 28-27 

تشرين الثاين 2012
•  املؤمتر السنوي لكلية احلقوق يف جامعة االسكندرية بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز يف واشنطن 
بعنوان "العدالة بني الواقع واملأمول” شارك فيه األستاذ الدكتور حممد قاسم من كلية احلقوق والعلوم 

السياسية يف االسكندرية يف 19-20 كانون األول 2012
•  دورة تدريبية بعنوان "دور اجملتمع املدين يف تفعيل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ومراقبة 
 22-21 يف  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  تنظيم  من  اهلل  عبد  اهلل  عبد  الدكتور  فيها  شارك  تنفيذها” 

كانون األول 2012
الربامج األكادميية  القانوين اإلكلينيكي: تطوير  الثاين الشرق أوسطي بعنوان "التعليم  •  املؤمتر اإلقليمي 
آذار  الدكتور عمر حوري يف قطر يف 17-16  العدالة” شارك فيه  إىل  الوصول  اإلكلينيكية وتوسيع نطاق 

2013
نطاق  وتوسيع  اإلكلينيكية  األكادميية  الربامج  "تطوير  بعنوان  أوسطي  الشرق  الثاين  اإلقليمي  •  املؤمتر 
قطر  جامعة  يف  القانون  كلية  تنظيم  من  اهلل  عبد  اهلل  عبد  الدكتور  فيه  شارك  العدالة”  إىل  الوصول 

وجامعة جونز هوبكنز بالواليات املتحدة األمريكية يف قطر يف 16-17 آذار 2013
•  املؤمتر اإلقليمي حول "جملس التعاون اخلليجي: رؤية مستقبلية” شارك فيه الدكتور عبد اهلل عبد اهلل 
من تنظيم كلية احلقوق بجامعة الكويت بالتعاون مع مشروع احلماية بجامعة جونز هوبكنز االمريكية 

يف الكويت يف 18-19 آذار 2013
•  املؤمتر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بعنوان "التوفيق بني الواقع واملأمول 
يف جمال مكافحة الفساد: نحو املزيد من االبتكار والتجديد” شاركت فيه عميدة كلية احلقوق والعلوم 

السياسية األستاذة الدكتورة حفيظة حداد والدكتور عبد اهلل عبد اهلل يف لبنان يف 14-16 نيسان 2013
•  حلقة حوار بعنوان "دور جملس النواب يف تفعيل مشاركة املرأة اللبنانية يف األحزاب ويف االنتخابات 
النيابية” شاركت فيها الدكتورة فاتن حوا من تنظيم األمانة العامة جمللس النواب يف جملس النواب 

يف 29 أيار 2013
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 Benchmarking University Governance Presentation and Discussion of ورشة احلوكمة بعنوان  •
Preliminary Results. National Workshop شاركت فيها األستاذة الدكتورة نهال مصطفى عميدة 

كلية التجارة وإدارة األعمال من تنظيم وزارة التعليم العايل والبنك الدويل يف لبنان يف 11 أيلول 2012
 The 2nd PRME MENA regional Forum: Doing Business Responsibility: When •  مؤمتر 
جامعة  تنظيم  من  مصطفى  نهال  الدكتورة  األستاذة  فيه  شاركت   Corporation Become Citizens

الكسليك يف لبنان يف 7 تشرين الثاين 2012
•  "ملتقى لبنان االقتصادي املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها االقتصادي” شاركت فيه األستاذة 
الدكتورة نهال مصطفى من تنظيم احتاد الغرف اللبنانية املؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات يف 

لبنان يف 29 تشرين الثاين 2012
 Les Relations entre le Moyen-Orient et l’Amerique Latine: Une decennie de relance مؤمتر  •
 30-29 يف  الكسليك  جامعة  تنظيم  من  مصطفى  نهال  الدكتورة  األستاذة  فيه  شاركت   sud-sud

تشرين الثاين 2012
•  مؤمتر Future of Business Educations: Accreditation Process in Context شاركت فيه األستاذة 

الدكتورة نهال مصطفى من تنظيم اجلامعة اللبنانية األمريكية يف 5 كانون األول 2013
الدكتورة  العايل شاركت فيه األستاذة  التعليم  تنظيم وزارة  العايل من  للتعليم  العربي  األوروبي  •  املنتدى 

نهال مصطفى يف لبنان يف 28 شباط 2013
•  املؤمتر الثالث بعنوان "مسؤولية األعمال البيئية واالجتماعية يف ظل األزمات” شاركت فيه األستاذة 

الدكتورة نهال مصطفى من تنظيم CSR Lebanon يف 18 آذار 2013
من  مصطفى  نهال  الدكتورة  األستاذة  فيه  شاركت  اإلنسان”  خلدمة  "اقتصاد  بعنوان  بريوت  •  مؤمتر 
لرجال  املسيحي  اإلسالمي  وامللتقى   UNIAPAC املسيحيني  العمل  ألرباب  العاملي  االحتاد  تنظيم 

العمل يف لبنان يف 25 آذار 2013
•  منتدى االقتصاد العربي Arab Economic Forum شاركت فيه األستاذة الدكتورة نهال مصطفى من 

تنظيم Central Bank of Lebanon Al Iktisad Wal - Aamal Group يف لبنان يف 9 أيار 2013
من  مصطفى  نهال  الدكتورة  األستاذة  فيه  شاركت   SMEs Development: Going Forward •  مؤمتر 

تنظيم وزارة االقتصاد والتجارة يف لبنان يف 14 أيار 2013
أحمد يوسف  للمصارف واملؤسسات املالية” لألستاذ عدنان  االجتماعية  بعنوان "املسؤولية  •  مؤمتر 
الرئيس التنفيذي جملموعة الربكة املصرفية، ورئيس جملس إدارة بنك الربكة شاركت فيه األستاذة 

الدكتورة نهال مصطفى من تنظيم املركز اإلسالمي يف لبنان يف 23 أيار 2013
 East West Conference Entrepreneurship in Universities: Opportunities and بعنوان  •  مؤمتر 
Challenges شاركت فيه الدكتورة ليلى عبود من كلية التجارة وإدارة األعمال يف قربص يف 1-4 أيلول 

2012
الدكتور  Global Economy, Policy, Challenges, and Market Responses شارك فيه  •  مؤمتر بعنوان 
 Center for the Study of Advanced and عبد اهلل ناصر الدين من كلية التجارة وإدارة األعمال بتنظيم

Emerging Economics, University of London يف األمم املتحدة يف 17 أيلول 2012
Center for European Reform – EDAM - 8th Bodrum Roundtable شاركت فيه  •  مؤمتر بعنوان 

الدكتورة ليلى عبود يف تركيا يف 12-14 تشرين األول 2012
 SupraNational Conference on Financial Management in HEIs: Challenges and مؤمتر بعنوان  •
Trends شارك فيه الدكتور عبد اهلل ناصر الدين من تنظيم جامعة احلسني بن طالل يف األردن بالتعاون 

مع جامعة UNAM, TEMPUS يف 18 تشرين األول 2012
•  مؤمتر بعنوان Third Annual Conference of Entrepreneurship and International Business شارك 
فيه الدكتور عبد اهلل ناصر الدين من كلية التجارة وإدارة األعمال بتنظيم جامعة أكسفورد يف اململكة 

املتحدة يف 1-3 شباط 2013
•  ورشة عمل بعنوان Waterfront Redevelopment شارك فيها األستاذ الدكتور خوسيه مارديغال من 

كلية الهندسة املعمارية بتنظيم جامعة Ljubljana يف سلوفينيا يف 24-28 أيلول 2012
 USUDS تنظيم  من  صيد  ملدينة  املستدامة  التطوير  اسرتاتيجية  ملناقشة  تدريبية  عمل  •  ورشة 
ومؤسسة احلريري شارك فيها املهندس فهد مرية من كلية الهندسة املعمارية يف صيدا يف 13 

أيلول 2012
•  املؤمتر الثاين للتعاون الالمركزي - الفرنسي شارك فيه املهندس فهد مرية يف السراي احلكومي يف 
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بريوت يف 1-2 تشرين األول 2012
•  مؤمتر بعنوان International Symposium: Cities under Change شارك فيه األستاذ الدكتور أحمد 

عطية عميد كلية الهندسة املعمارية يف الهند يف 17-19 تشرين الثاين 2012
•  "بينايل العقبة” لعمارة املتوسط شارك فيه األستاذ الدكتور عمرو العدوي رئيس اجلامعة والدكتور أحمد 
عطية األستاذ والدكتور احمد سعيد اجلزائريل والدكتور حممد الصعيدي من كلية الهندسة املعمارية 

بتنظيم سلطة منطقة العقبة اخلاصة يف األردن يف 21-23 شباط 2013
•  املعرض املعماري العربي احلادي عشر ملشاريع التخرج شارك فيه عميد الكلية األستاذ الدكتور أحمد 
عطية وكل من السيدة شريين خليا واآلنسة زينب ميتا وعرضا مشروع تخرجهما يف اجلامعة اللبنانية 

احلدث 24-26 أيار 2013
•  مؤمتر بعنوان International Conference on Engineering and Technology ICET 2012 شارك فيه 
األستاذ الدكتور أنسي عبد العليم من كلية الهندسة بتنظيم GUC يف مصر يف 10-11 تشرين األول 2012

•  مؤمتر بعنوان 5th International Scientific Conference on Energy and Climate Change شارك 
كل من الدكتور هشام مشموسي والدكتور حممد خميس منصور والدكتور أحمد عبد النبي واألستاذ 
الدكتور علي حمود من كلية الهندسة بتنظيم University of Athens يف اليونان يف 11-12 تشرين األول 

2012
األستاذ  •  NOLTA International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications شارك 
الدكتور علي حيدر من كلية الهندسة بتنظيم IEICE and IEEE يف إسبانيا يف 23-26 تشرين األول 2012
 IEEE شارك فيه الدكتور حمزة عيسى من كلية الهندسة بتنظيم The 42th European Microwave  •

يف أمسرتدام يف تشرين األول 2012
 IADIS International Conference on Internet Technologies and Society 2012 بعنوان  •  مؤمتر 
 Curtin تنظيم  من  الهندسة  كلية  من  قاسم  روال  والدكتورة  مريزا  نبيل  الدكتور  من  كل  فيه  شارك 

University يف أسرتاليا يف 28-30 تشرين الثاين 2012
•  مؤمتر بعنوان Conference ASME 2012 International Gas Turbine India شارك فيه كل من الدكتور 
 Victor Menezes Convention Center - هشام مشموشي واألستاذ الدكتور علي حمود من تنظيم

Indian Institute of Technology يف اليابان يف 1 كانون األول 2012
الدكتور  الدكتور أحمد بالل والدكتور حمزة عيسى واألستاذ  •  ACTEA 2012 شارك فيه كل من األستاذ 

صبحي أبو شاهني من تنظيم جامعة سيدة اللويزة يف لبنان يف 12كانون األول 2012
 The 2nd International Conference Advances in Computational Tools for بعنوان  •  مؤمتر 
Engineering Applications ACTEA - 12 شارك فيه كل من األستاذ الدكتور أنسي عبد العليم واألستاذ 

الدكتور علي حيدر من تنظيم جامعة سيدة اللويزة يف لبنان يف 12-15 كانون األول 2012
The 4th International Conference Ultimate Integration On Silicon شارك فيه  •  مؤمتر بعنوان 

الدكتور حمزة عيسى من تنظيم University of Warwick يف آذار 2013
 International Conference on Renewable Energy and its Future in the Arab World, ICREFAW  •
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تنظيم  من  الهندسة  كلية  من  خميمر  أسامة  والدكتور  السمني  أسامة  الدكتور  من  كل  فيه  شارك 
Petra University يف األردن يف 22-24 نيسان 2013

•  مؤمتر بعنوان ICEE Energy and Environment Conference شارك فيه الدكتور هشام مشموشي 
من كلية الهندسة بتنظيم University of Porto يف برتغال يف 9-10 أيار 2013

•  CM - MFPT 2013 British Institute for Non - Destructive Testing شارك كل من الدكتور هادي أبو 
 British Institute for Non - Destructive شقرا والدكتور رمزي فياض من كلية الهندسة من تنظيم

Testing يف بولند يف 18-20 حزيران 2013
شارك   The 4th International Conference Energy and Sustainability 2013 بعنوان  •  مؤمتر 
يف  رومانيا  يف   Wessex Institute of Technology-UK تنظيم  من  مشموشي  هاشم  الدكتور  فيه 

18-22حزيران 2013
 The 4th International Conference, on Advances and Trends in Engineering بعنوان  •  مؤمتر 
  University of Ottawa شارك فيه األستاذ الدكتور يحيى ضو من كلية الهندسة من تنظيم Materials

يف كندا يف 5-9 آب 2013
تنظيم  من  فياض  رمزي  والدكتور  شقرا  أبو  هادي  الدكتور  من  كل  فيه  شارك   Fluid Power 2013  •

University of Maribor يف سلوفانيا يف 19-20 آب 2013
•  Electrical Installation شارك فيه الدكتور شادي نهرا من تنظيم نقابة املهندسني يف طرابلس يف 

أيلول 2012
•  مؤمتر بعنوان Wireless Vehicular Networks for Car Collision Avoidance شاركت فيه الدكتورة روال 

جنا من تنظيم اجلامعة اللبنانية يف طرابلس يف 2 تشرين الثاين 2012
•  مؤمتر بعنوان Towards 3.9G - 4G Mobile Cellular Platform شاركت فيه الدكتورة هبة عبد اهلل من 

كلية الهندسة فرع طرابلس بتنظيم اجلامعة األمريكية يف بريوت يف 16 تشرين األول 2012
•  مؤمتر بعنوان Energy Production from Water Sources شارك فيه الدكتور حممود نشابة من كلية 

الهندسة فرع طرابلس بتنظيم نقابة املهندسني يف طرابلس يف 8 كانون األول 2012
كلية  من  جنا  روال  الدكتورة  فيه  شارك   Periodic Tutorial at Center Azm - Lebanese University  •

الهندسة فرع طرابلس بتنظيم اجلامعة اللبنانية يف طرابلس يف 20 كانون األول 2012
•  مؤمتر بعنوان Network Dimensionning شاركت فيه الدكتورة روال جنا من تنظيم اجلامعة اليسوعية 

يف بريوت يف 17-21 كانون الثاين 2013
Innovative Networks and Telecom Services شاركت فيه الدكتور روال جنا من كلية  •  مؤمتر بعنوان 

الهندسة فرع طرابلس بتنظيم اجلامعة اليسوعية يف بريوت يف 8-16 شباط 2013
•  مؤمتر بعنوان LAAS 2013 International Science Conference شارك فيه كل من الدكتورة هبة عبد 
اهلل والدكتور وسيم عيتاين من كلية الهندسة فرع طرابلس بتنظيم اجلامعة اللبنانية األمريكية يف لبنان 

يف 5-6 نيسان 2013
كلية  من  عيتاين  وسيم  والدكتور  اهلل  عبد  هبة  الدكتورة  من  كل  فيه  شارك   CITS 2013 بعنوان  •  مؤمتر 

الهندسة فرع طرابلس بتنظيم IEEE يف اليونان يف 5-7 أيار 2013
فيه  شارك   IEEE Communications Society Lebanon Chapter ComSoc Tutorial بعنوان  •  مؤمتر 
يف  بريوت  يف  األمريكية  اجلامعة  يف   IEEE Communications Society تنظيم  من  جنا  روال  الدكتورة 

17أيار 2013
•  مؤمتر بعنوان IEEE 25th Chinese Control and Decision Conference شارك فيه الدكتور شادي نهرا 

من كلية الهندسة فرع طرابلس بتنظيم IEEE يف الصني يف 25-27 أيار 2013
فيه  شارك   IEEE Communications Society Lebanon Chapter ComSoc Tutorial بعنوان  •  مؤمتر 
الدكتورة روال جنا من تنظيم IEEE Communications Society يف اجلامعة األمريكية للعلوم والتكنولوجيا 

يف 1 حزيران 2013
 The 3rd International Conference on Communications and Information بعنوان  •  مؤمتر 
بتنظيم  طرابلس  فرع  الهندسة  كلية  من  زيادة  ميني  الدكتور  فيه  شارك   Technology ICCIT-2013

اجلامعة األمريكية يف بريوت يف 19-21 حزيران 2013
 Magnetic Nanoparticles as a Platform for Anticancer Drug  Delivery حماضرة علمية بعنوان  •
and Tumor Imaging ألقاها الدكتور حممد الدقدوقي من كلية العلوم يف اجلامعة األمريكية يف بريوت 
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يف 10 تشرين األول 2012
 Error Estimates for Reconstructed Conductivity via the D - bar Method حماضرة علمية بعنوان  •

شارك فيها الدكتور توفيق األروادي من كلية العلوم يف اجلامعة اللبنانية يف 13 تشرين الثاين 2012
•  حماضرة علمية بعنوان Cancer Stem Cells ألقاها الدكتور مروان صبان من كلية العلوم يف اجلامعة 

األمريكية يف بريوت يف 7 كانون األول 2012
العلوم يف  كلية  رجاء فاخوري عميدة  الدكتورة  األستاذة  AMEEMR 2013 شاركت فيه  بعنوان  •  مؤمتر 

السعودية يف 6-10 نيسان 2013
التدريس  هيئة  أعضاء  فيها  شارك   The Planet Earth and the Mathematic بعنوان  عمل  •  ورشة 

بقسم الرياضيات واحلاسب اآليل يف اجلامعة اللبنانية يف 11 نيسان 2013
•  مؤمتر بعنوان Number Theory شارك فيها أعضاء هيئة التدريس بقسم الرياضيات واحلاسب اآليل يف 

اجلامعة األمريكية يف بريوت يف 25-27 نيسان 2013
الرياضيات  بقسم  التدريس  هيئة  أعضاء  فيها  شارك   Information Security بعنوان  عمل  •  ورشة 

واحلاسب اآليل يف اجلامعة األمريكية للتكنولوجيا يف 10-11 أيار 2013
التدريس بقسم  Financial Mathematic شارك فيها شارك فيها أعضاء هيئة  بعنوان  •  ورشة عمل 

الرياضيات واحلاسب اآليل من تنظيم LSMS يف جامعة اللويزة يف 21-22 أيار 2013
•  مؤمتر بعنوان "مهنة الصيدلة التحدي املستمر” شارك فيه األستاذ الدكتور عبد اهلل اللقاين عميد كلية 
الصيدلة والدكتورة ملا سوبرة والسيدة هنادي جازي من كلية الصيدلة بتنظيم نقابة صيادلة لبنان يف 

13 تشرين األول 2012
من   كل  فيه  شارك   Herbal Remedies in Lebanon: A well Regulated Business بعنوان  •  مؤمتر 
األستاذة الدكتورة مها أبو العال، والدكتور كرمي رأفت والدكتورة دعاء عيسى من كلية الصيدلة بتنظيم 

اجلامعة األمريكية يف بريوت يف 30 تشرين الثاين 2012
 Third International Conference On Effective Teaching And Learning In Higher مؤمتر بعنوان  •
Education شاركت فيه الدكتورة ثريا دمياطي من كلية الصيدلة بتنظيم اجلامعة األمريكية يف بريوت 

يف 8 كانون األول 2012
 The 14th Congress of The Lebanese Society of Infectious Diseases and Clinical مؤمتر بعنوان  •
Microbiology - Setting Sail to a New Dawn in Proper Use of Antibiotics شارك فيه كل من 
بتنظيم  الصيدلة  كلية  من  دمياطي  ثريا  والدكتورة  غنيم  آسر  والدكتور  املالح  أحمد  الدكتور  األستاذ 

Lebanese Society of Infectious Disease - LSID يف لبنان يف 14 شباط 2013
Training on Healthcare Waste Management شارك فيها الدكتور آسر غنيم  •  ورشة عمل بعنوان 

والدكتور كرمي رأفت من كلية الصيدلة بتنظيم وزارة البيئة يف لبنان يف 7 آذار 2013
 Health Insight 3 Pharmaceutical and Food Supplements Business Development مؤمتر بعنوان  •
اللقاين  الدكتور عبد اهلل  Congress 2013 The Future of the Pharma Industry شارك فيه األستاذ 
عميد كلية الصيدلة والدكتورة ملا سوبرة وأعضاء من هيئة التدريس من تنظيم احتاد املستشفيات 

العرب يف 23 نيسان 2013
فيها  شاركت   Significance of Lebanese Flora Followed by Open Discussion بعنوان  •  حماضرة 

األستاذة الدكتورة مها أبو العال من تنظيم اجلامعة اللبنانية األمريكية يف 8 أيار 2013
•  اليوم الصيديل التاسع عشر بعنوان "مهنة الصيدلة: التعديات واخملاطر” شارك فيه كل من الدكتورة 

ثريا دمياطي والسيدة هنادي حجازي من تنظيم نقابة صيادلة لبنان يف 12 أيار 2013
من  كل  فيه  شارك   The Second Plants in our Life International Conference بعنوان  •  مؤمتر 
األستاذة الدكتورة هدى املرادين والدكتورة حنان رجب والدكتور كرمي رأفت )املتحدث( من كلية الصيدلة 

من تنظيم جامعة سيدة اللويزة يف لبنان يف 17 أيار 2013
 Best Practice Points )2) In Gynecology, Obstetrics, Infertility & Endoscopy 2nd مؤمتر بعنوان  •
 Annual Meeting for Minimally Invasive Surgery Society of Egypy In Collaboration with the
Well Care Medical Center شارك فيه األستاذ الدكتور مدحت أنور من كلية الطب يف أبو ظبي يف 

7-9 آذار 2013
•  مؤمتر بعنوان 1th AAWMC شاركت فيه الدكتورة روزانا برتوسيان يف كاليفورنيا يف 3-7 متوز 2013

 UMEMPS, 34th The Union of Middle Eastern And Mediterranean Pediatric بعنوان  •  مؤمتر 



45

Societies Congress شاركت فيه األستاذة الدكتورة هالة قاسم يف بريوت يف 27-29 أيلول 2012
•  مؤمتر بعنوان 7th Taif Digestive Diseases and Surgery Conference شارك فيها كل من الدكتور 

عصام حماد والدكتور عصام صالح يف السعودية يف 13 آذار 2013
•  مؤمتر بعنوان EXPERIMENTAL BIOLOGY 2013 شاركت فيها السيدة سوزان ناصر يف بوسطن يف 

24  نيسان 2013
 3rd International Conference on Effective Teaching & Learning in Higher بعنوان  •  مؤمتر 

Education شارك يف األستاذ الدكتور فايز صالح من كلية طب األسنان يف لبنان 7 كانون األول 2012
 The 7th International Conference of the Egyptian Association of Oral & بعنوان  •  مؤمتر 

Maxillofacial Surgeons شارك يف األستاذ الدكتور فايز صالح يف مصر القاهرة 26 أيلول 2012
فيه  شارك   The Third International Conference of King Abdulaziz University بعنوان  •  مؤمتر 

الدكتور حممد عاطف من كلية طب األسنان يف السعودية جدة 2012
•  مؤمتر بعنوان Restorative Forum: Train the trainers شاركت فيه الدكتورة هالة ماهر من كلية طب 

Switzerland & Germany 2012 األسنان يف
 The Use of Laser Doppler Flowmeter for Detection of Tooth Vitality in Daily •  مؤمتر بعنوان 

Dental Practice شاركت فيه الدكتورة روال عبيد من كلية طب األسنان يف لبنان 2012
• مؤمتر بعنوان International Dental Show شارك فيه الدكتور حممد عاطف يف دبي 5 شباط 2013

رئيس  نائب  عثمان  عصام  الدكتور  األستاذ  فيه  شارك   International Dental Show بعنوان  • مؤمتر 
اجلامعة للعلوم الطبية وعميد كلية طب األسنان يف أملانيا يف 12 آذار 2013

 Influence of Surface - Treatment and Cement-Selection on Bond - Strength of مؤمتر بعنوان  •
Zirconia Ceramic شاركت فيه الدكتورة هالة ماهر يف الواليات املتحدة األمريكية 21 آذار 2013

 Finite Element Stress Analysis of an Innovation Retrievable Post - Crown بعنوان  •  مؤمتر 
System شارك فيه الدكتور حممد ريان من كلية طب األسنان يف الواليات املتحدة األمريكية 22 آذار 

2013
 Fatigue Resistance and Failure Mode of CAD - CAM Monolithic Lithium - بعنوان  •  مؤمتر 

Disilicate شاركت فيه الدكتورة هالة ماهر يف الواليات املتحدة األمريكية يف 21 آذار 2013
•  مؤمتر بعنوان One Wave Launching Workshop شاركت فيه الدكتورة روال عبيد من كلية طب األسنان 

يف فرنسا 28 آذار 2013
Keys to a Successful Aestheti شارك فيه األستاذ الدكتور عصام عثمان نائب رئيس  •  مؤمتر بعنوان 

اجلامعة للعلوم الطبية وعميد كلية طب األسنان يف اجلامعة األنطونية 14 حزيران 2013
العلوم  كلية  من  صعب  ابتسام  الدكتورة  فيه  شاركت  الفيزيائي  العالج  لتعليم  الثالث  األوروبي  •  املؤمتر 
الصحية بتنظيم االحتاد الدويل للعالج الفيزيائي )املنطقة األوروبية( يف النمسا يف 8-9 تشرين الثاين2012

 Open and Distance Education )ODE): Barriers, Opportunities and Strategies بعنوان  •  مؤمتر 
Forward شاركت فيه الدكتورة إميان زهران من كلية العلوم الصحية بتنظيم اجمللس الدويل للتعليم 

املفتوح والتعليم عن بعد يف دبي يف 12-15 تشرين الثاين 2012
•  مؤمتر بعنوان املستشفى اللبناين يف عام 2020 شاركت فيه األستاذة الدكتورة هند متويل عميدة كلية 
العلوم الصحية من تنظيم امللتقى احلادي عشر الحتاد املستشفيات العربية يف لبنان يف 29 تشرين 

الثاين 2012
والدكتورة  زهران  إميان  الدكتورة  من  كل  فيه  شارك   AD Instruments Research and Teaching  •
 Care ابتسام صعب والدكتور خالد عاصم واألستاذ أمين اخلطيب واألستاذ ابراهيم القضماين من تنظيم

Fit International يف لبنان يف 28 كانون األول 2012
األستاذة  من  كل  فيه  شاركت  األدنى  الشرق  يف  الغذائي  الدستور  تنسيق  للجنة  السابعة  •  الدورة 
الدكتورة هند متويل عميد كلية العلوم الصحية واألستاذ الدكتور عادل عمارة من تنظيم منظمة األغذية 

والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف لبنان يف 21 كانون الثاين 2013
•  Quality of Health, Accreditation & Specialization شارك فيه كل من األستاذة الدكتورة هند متويل 
ابتسام صعب من تنظيم كلية الصحة  العلوم الصحية والدكتورة إميان زهران والدكتورة  عميدة كلية 
الصحة  ومنظمة  للبحوث  الوطني  واجمللس  العامة  الصحة  وزارة  برعاية  احلكمة  جامعة   - العامة 

العاملية باإلضافة إىل نقابتي التمريض والعالج الفزيائي يف لبنان يف 11 نيسان 2013
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رامي  الدكتور  من  كل  فيه  شارك  واملناعة”  للحساسية  اللبنانية  للجمعية  التاسع  السنوي  •  "املؤمتر 
عباس والدكتور خالد عاصم من كلية العلوم الصحية بتنظيم Lebanese Pulmonary Society يف لبنان 

يف 25-27 نيسان 2013
The 46th Middle East Medical Assembly )MEMA) Workshop شارك فيها  •  ورشة عمل بعنوان 
 Middle East Medical Assembly and بتنظيم  الصحية  العلوم  كلية  من  قضماين  إبراهيم  األستاذ 

American University of Beirut يف لبنان يف 11 أيار 2013
الدكتورة هند متويل عميدة  الفيزيائي” شارك فيه كل من األستاذة  العالج  •  مؤمتر بعنوان "اجلودة يف 
املعاجلني  نقابة  تنظيم  من  عباس  رامي  والدكتور  صعب  ابتسام  والدكتورة  الصحية  العلوم  كلية 
الفيزيائيني بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية واجلمعية الطبية الفرنسية اللبنانية واالحتاد العربي 

للعالج الفيزيائي واالحتاد العاملي لنقابات العالج الفيزيائي الفرنكوفونية يف لبنان يف 8 آب 2013
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)للربامج  الرباجمي  الدويل  االعتماد  بقسمّيها،  الدويل  االعتماد  لعملية  خاصة  أهمية  اجلامعة  تفرد 
التعليمية( واالعتماد الدويل املؤسسي، بحيث يتم تأهيل وإعداد كل ما يلزم لسري قدمًا نحو االعتماد طبقًا 

ملعايري الهيئات الدولية التي مت التعاقد معها.
ثم  ومن  اجلودة  ضمان  وحدات  عرب  الكليات  يف  اجلودة  ضمان  أعمال  على  احلرص  مع  هذا  ويتواكب 
املتابعة احلثيثة لهذه الوحدات من قبل عمادة البحث العلمي والعالقات الدولية ومركز التطوير األكادميي 

يف اجلامعة.
امللكي  املعهد  من  الدويل  االعتماد  على  املعمارية  الهندسة  كلية  حصول  إىل  اإلشارة  من  بد  وال 
للمعماريني الربيطانيني Royal Institute of British Architects - RIBA مع بداية العام اجلامعي 2012 

.2013 -

أواًل: االعتماد الدويل

كلية اآلداب
 ACEJMC مت اتباع اخلطوات الالزمة لالعتماد األكادميي، فقد حصلت الكلية على بعض املوافقات من الـ
األمريكية العتماد برنامج قسم اإلعالم، ومن املتوقع أن تتم الزيارة يف خريف 2013 - 2014. باإلضافة إىل 
االعتماد من الـ CEA األمريكية لربنامج قسم اللغة االجنليزية وآدابها، ومن املتوقع أن تتم الزيارة يف ربيع 

2013 - 2014. أما قسم علم النفس فيتوقع الزيارة من APAC االسرتالية يف ربيع 2013 - 2014.

كلية احلقوق والعلوم السياسية
تكرس الكلية حيزًا واسعًا من االهتمام بتعزيز وتطوير متطلبات جودة التعليم كمنطلق أساس يف نهضة 
العملية التعليمية. لذا أخذت على عاتقها إرساء مقاربات منهجية واضحة يف تطوير العملية القانونية 
احمللي  العمل  بسوق  التعليمي  املنتج  خمرجات  ربط  إىل  يهدف  اسرتاتيجيًا  خيارًا  باعتبارها  واحلقوقية 

.ABA & AALS والعربي والدويل، وقد حصلت الكلية على بعض املوافقات من الـ

كلية التجارة وإدارة األعمال
.MBA والبدء يف إجراءات اعتماد برناجمي البكالوريوس والـ FIBAA مت التعاقد مع الـ

كلية الهندسة املعمارية
 Royal Institute of الربيطانيني  للمعماريني  امللكي  املعهد  من  الدويل  االعتماد  على  الكلية  حصلت 
British Architects - RIBA بعد زيارة جلنة االعتماد يف حزيران 2012، حيث بدأ توثيق تطور الكلية والتغيريات 
التي طرأت من النواحي االكادميية وغري االكادميية باإلضافة إىل استمرار الطالب يف حتضري ملفاتهم عن 

كل السنوات الدراسية حتت إشراف األساتذة ومساعدي التدريس.

كلية الهندسة
من  مالحظاتها  جلميع  واالستجابة  واإللكرتونيات  االتصاالت  برنامج  العتماد   ABET الـ  جلنة  استقبال  مت 
اللبنانية  العامة  الثانوية  التخرج وكذلك حتويل عدد من األرصدة من حاملي  تغيري شكل واسم شهادة 
لتظهر يف السجل األكادميي للطالب. كما مت عقد اجتماع مع اللجنة االستشارية للكلية واطالعها على 
عملية  امتام  يف  للمساعدة  تقدميه  ميكن  فيما  ومناقشتهم  لالعتماد  الكلية  اتخذتها  التي  اخلطوات 

االعتماد.

كلية العلوم
امللفات  بتحضري  اخملتلفة  األقسام  قامت  للطالب  واهميته  للربامج  الدويل  لالعتماد  وحتضريًا  متاشيًا 

الالزمة حسب متطلبات اجلهة املعتمدة كالتايل:
• برنامج احلاسب اآليل

 ABET متت الزيارة من قبل جلنة االعتماد للحوسبة التابعة جلهة االعتماد األكادميي للهندسة والتكنولوجيا
لتقييم برنامج علوم احلاسب اآليل يف 25 شباط 2013، وبعدها مت احلصول على تقرير مبدئي لنتائج الزيارة
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• برنامج الكيمياء احليوية
تعديل  ومت  للربنامج  معتمدة  كجهة   Canadian Society for Chemistry - CSC إىل  امللف  إرسال  مت 

احملتوى حسب رّد رئيس الهيئة متاشيًا مع املعايري املطلوبة.
• برنامج الكيمياء

مت حتضري امللف وسريسل أيضًا إىل Canadian Society for Chemistry - CSC كجهة معتمدة للربنامج.
• برنامج الفيزياء

مت حتضري امللف وسريسل إىل Australian Institute of Physics - AIP كجهة معتمدة للربنامج.

كلية الصيدلة
يتم إعداد دراسة التقومي الذاتي واسرتاتيجية الكلية التي طلبت من قبل جهة االعتماد يف كندا. ويتوقع 

االنتهاء منهما يف القريب العاجل.

كلية الطب
يف سياق سعي الكلية للحصول على االعتماد الدويل واصلت وحدة ضمان اجلودة فيها مبا يلي:

•  استمر التنسيق مع كلية العلوم الصحية الستخدام معمل املهارات اإلكلينيكية يف تخصص اجلراحة 
معمل  إنشاء  الكلية  وتأمل  املتاح،  الوقت  حدود  يف  والتوليد  النساء  وأمراض  الباطنة  واألمراض 

للمهارات اإلكلينيكية الستيعاب جميع الطالب يف املعمل
• مت تزويد معمل الفسيولوجي بجهاز حماكاة خاص بأصوات القلب والتنفس

كلية طب األسنان
.ADEE االعتماد الدويل للكلية وسيتم خماطبتها رسميًا بعد الزيارة التأهيلية بواسطة الـ ADA منحت الـ

كلية العلوم الصحية
ووضع  مقرر،  لكل  امللفات  استكمال  من  املقررات  لكل  بالنسبة  اجلودة  إجراءات  يف  االستمرار  •  مت 

Check List أدوات قياس لكل اإلجراءات التعليمية بعمل
•  مت استخدام Student Portfolio )ملف االجناز( يف كل املقررات التي لها جزء إكلينيكي وتطبيقه كأداة 

.Reflection تعليمية وتقييميه يف نفس الوقت وإضافة أدوات قياس التفكري االنعكاسي



50

ثانيًا: أعمال ضمان اجلودة
وفرع  الدبية،  حرم  بريوت،  )حرم  الكليات  جلميع  زيارات  بتنفيذ  اجلامعة  يف  اجلودة  ضمان  جلنة  قامت 

طرابلس( خالل العام اجلامعي 2012- 2013، ملراجعة أعمال اجلودة اخلاصة بها، ومت مالحظة التايل:
• زيادة ثقافة اجلودة بني جميع من لهم عالقة بالعملية التعليمية

Course Files حتسن يف إعداد ملفات املقررات •
• حتسن يف أعمال التوثيق جلميع األنشطة التعليمية واإلدارية املرتبطة بها

• حتسن يف أعمال التقييم املستمر للطلبة
• مت إعداد غرف ضمان اجلودة مبعظم الكليات وتزويدها بأجهزة احلاسب والطابعات وخالفه

استخدامه  بتفعيل  الكليات  وقامت  باجلامعة،  التعليمية  الربامج  ملعظم  احلالة  تقرير  من  االنتهاء  •  مت 
وجاري حتديثه يف كليات أخرى طبقا ملعايري هيئات االعتماد أو بسبب تعديالت يف املناهج الدراسية.
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Tempus لدعم  التي تشارك بعدد من مشاريع  لبنان  أبرز اجلامعات يف  العربية من  تعترب جامعة بريوت 
مؤسسات  بني  األكادميي  التعاون  لتشجيع   ERASMUS MUNDUS ومشاريع  العايل،  التعليم  وحتديث 
التعليم العايل وتسهيل تبادل الطالب واألساتذة. وميكن تلخيص نشاط اجلامعة للعام الدراسي 2012 - 

2013 يف جمال املشاركة باملشاريع الدولية التي يدعمها االحتاد األوروبي باآلتي:

TEMPUS أواًل: مشاريع

TEMPUS IV ضمن برنامج IDEAL االشرتاك مبشروع جديد
وهو مشروع حول دعم األبحاث األكادميية مع تعزيز االبتكار وتشجيع الشراكات مع الصناعات اخملتّصة 
 Innovation and Development of Academic - Industry Partnerships through:يف لبنان بعنوان
Efficient Research Administration in Lebanon IDEAL. فقد مت توقيع اتفاقية تعاون برعاية االحتاد 
األوروبي، بني اجلامعة األمريكية يف بريوت )منسق املشروع( وجامعة بريوت العربية )شريك باملشروع( 

وذلك يف شهر تشرين أول من العام 2012.
 6 يف  ُعقِدت  اجتماعات  سلسلة  يف  بريوت  يف  األمريكية  اجلامعة  يف  رسميًا  املشروع  ُأطِلق  وقد 
األكادمييني  اجلامعة  شركاء  بحضور  اجلامعة،  يف  والعقود  املنح  مكتب  من  بدعوة  األول  كانون  و7 

.Tempus واملؤّسسيني وممّثلني عن برنامج
العمل  نطاق  ومناقشة  املشروع  نشاطات  إلطالق  وأوروبا  لبنان  من  شريكًا   15 االجتماعات  وضّمت 

املمتد لثالث سنوات.
البحث  عميد  رسالن  حممد  الدكتور  االستاذ  من:  كل  اجلامعة  من  املشروع  نشاطات  يف  شارك  وقد 
العلمي والعالقات الدولية واألستاذ الدكتور صبحي أبو شاهني عميد شؤون الطالب-  منسق مشروعات 
متبوس يف اجلامعة والدكتور وسيم عيتاين من كلية الهندسة والسيدة وداد بيتموين من مركز التطوير 

األكادميي وضمان اجلودة - مكتب العالقات الدولية.

مشاريع قيد التنفيذ
TIES مشروع حول العالقات الدولية يف التعليم العايل •

Towards an Internationalisation of Higher Education Networkfor MEDA Region
University of Alicante- Spain :منسق املشروع

مدة املشروع: ثالث سنوات )2010 - 2013(
أنشطة املشروع للعام 2012 - 2013:

يف  صفاقس  جامعة  نظمته   Project Design & Drafting Skills Workshop بعنوان  عمل  -  ورشة 
تونس على مدى يومني يف 27 - 28 تشرين الثاين 2012. شاركت يف أعمالها من اجلامعة السيدة وداد 

بيتموين من مركز التطوير األكادميي وضمان اجلودة - مكتب العالقات الدولية.
يف  فيالدلفيا  جامعة  نظمته   TIES International Conference بعنوان  للمشروع  اخلتامي  -  املؤمتر 
العربية كل من: األستاذ  األردن على مدى يومني يف 29 - 30 نيسان 2013. شارك من جامعة بريوت 
الدكتور حممد رسالن عميد البحث العلمي والعالقات الدولية والسيدة وداد بيتموين من مركز التطوير 
األكادميي وضمان اجلودة - مكتب العالقات الدولية. وقد مت إلقاء حماضرة تضمنت عرضًا عن نشاطات 
بخصوص  إلكرتونية  شبكة  إطالق  وكذلك  دليل،  إصدار  وسيتم  الدولية.  العالقات  جمال  يف  اجلامعة 

معلومات عن العالقات الدولية يف اجلامعات املشاركة.
LHEM مشروع حول القيادة يف التعليم العايل •

Leadership in Higher Education Management
Cardiff Metropolitan University- UK :منسق املشروع

مدة املشروع: ثالث سنوات )2010 - 2013(
أنشطة املشروع للعام 2012 - 2013:

-  ورشة عمل بعنوان: Preparing E-Learning Courses in Higher Education Management نظمتها 
جامعة باري يف إيطاليا، على مدى يومني يف 30 - 31 تشرين األول 2012. شارك من اجلامعة األستاذ 
الدكتور صبحي أبو شاهني عميد شؤون الطالب - منسق مشروعات متبوس باجلامعة. وقد مت حضور 
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القيادة  جمال  يف  اخلربات  لتبادل  املشاركة  اجلامعات  رؤساء  شبكة  حول  اليونان  يف  عمل  ورشتي 
بالتعليم العايل

ASPIRE مشروع حول ريادة األعمال يف التعليم العايل •
Achieving Sustainable Programmes in Regeneration and Entrepreneurship

Staffordshire University - UK :منسق املشروع
مدة املشروع: ثالث سنوات )2011 - 2013(

أنشطة املشروع للعام 2012 - 2013:
-  ورشة عمل بعنوان: Virtual learning Environment - VLE نظمتها جامعة باري يف إيطاليا، يف 24 - 
28 أيلول 2012. شارك من اجلامعة الدكتورة ليلى عبود، مديرة مركز ريادة األعمال والسيدة عبري حالق 

من مركز ريادة األعمال
-  ورشة عمل بعنوان: Virtual learning Environment - VLE نظمتها جامعة األمرية سمية للتكنولوجيا 
ريادة  ليلى عبود مديرة مركز  الدكتورة  الثاين 2013. شارك من اجلامعة  كانون  األردن يف 28 - 30  يف 

األعمال والسيدة عبري حالق من مركز ريادة األعمال واآلنسة أماين البساط من مكتب رئيس اجلامعة.
UNAM:مشروع حول حتديث وتعزيز إدارة الشؤون املالية يف مؤسسات التعليم العايل •

 Promoting the Modernization and Strengthening of Institutional and Financial Autonomy in
Southern Neighboring Area Higher Education Institutions

University of Alicante - Spain :منسق املشروع
مدة املشروع: ثالث سنوات )2011 - 2013(

أنشطة املشروع للعام 2012 - 2013:
Financial Management in Higher Education Institutions: Challenges & Chance :مؤمتر بعنوان -

امللك  جامعة  العمل  وورشة  املؤمتر  نظمت   Human Resources Practices بعنوان:  عمل  -  ورشة 
حسني بن طالل يف األردن يف 18 - 19 - 20 تشرين األول 2012. شارك من اجلامعة الدكتور عبد اهلل ناصر 
الدين من كلية التجارة وإدارة األعمال والسيد حممد قليالت مدير الشؤون املالية والسيدة أمينة فايد 

من املوارد البشرية والسيد أمني هاشم من الشؤون املالية
-  مؤمتر بعنوان: Governance in Southern Neighboring Higher Educational Institutions نظمته 
اجلامعة على مدى يومني يف 14 - 15آذار 2013. شارك يف هذا املؤمتر عدد كبري من اجلامعات اللبنانية 

والعربية واألوروبية.
TLQAA مشروع حول إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم العايل يف لبنان •

Toward the Lebanese Quality Assurance Agency
Balamand University - Lebanon :منسق املشروع

مدة املشروع: ثالث سنوات )2011 - 2013(
أنشطة املشروع للعام 2012 - 2013:

Follow- up Activities نظمتها اجلامعة يف 17تشرين األول 2012. شارك فيها  -  ورشة عمل بعنوان: 
عدد من اجلامعات اللبنانية والعربية واألوروبية، وكذلك عدد كبري من اإلداريني من وزارة الرتبية والتعليم 

العايل، وعدد من أعضاء هيئة التدريس واإلداريني يف اجلامعة
-  ورشة عمل بعنوان: Quality Assurance Standards & Procedures In Spain نظمتها هيئة ضمان 
اجلودة اإلسبانية يف مدريد بإسبانيا يف 13 - 14 - 15 شباط 2013. شارك من اجلامعة األستاذ الدكتور 
صبحي أبو شاهني عميد شؤون الطالب - منسق مشروعات متبوس باجلامعة و األستاذ الدكتور أحمد 
الصميلي من كلية الهندسة. وقد قامت اجلامعة بتحضري دراسة تقييم ذاتي حول التعليم والتعلم يف 

اجلامعة حيث مت استطالع رأي 152 أستاذًا و386 طالبًا من جميع الكليات
TEMPUS IV- 6th Call :املشاريع املستقبلية ضمن برنامج •

وليس  رئيسي  كمنسق  مشروعني  ضمنها  من  مشاريع(   10( املشاريع  من  بعدد  اجلامعة  تقدمت 
كشريك فقط ، وبانتظار الرد.

Tempus National Information Day •
البحث  عميد  رسالن  حممد  الدكتور  األستاذ  بأعضائها  واملتمثلة  اجلامعة  يف  متبوس  جلنة  تشارك 
العلمي والعالقات الدولية، األستاذ الدكتور صبحي أبو شاهني عميد شؤون الطالب - منسق مشروعات 
متبوس يف اجلامعة، السيدة وداد بيتموين من مركز التطوير األكادميي وضمان اجلودة - مكتب العالقات 
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الدولية، سنويًا، بحضور Tempus National Information Day، والذي انعقد هذا العام يف 17 كانون الثاين 
2013 يف وزارة الرتبية والتعليم العايل يف األونيسكو.

ERASMUS MUNDUS ثانيا: برنامج
االحتاد  من  املدعوم   ERASMUS MUNDUS برنامج  ضمن  مشروعني  يف  كشريك  لدورها  استكمااًل 
 )ELEMENT) لتبادل الطالب واألساتذة من خالل تقدمي املنح، شاركت اجلامعة يف مشروعي  األوروبي 

و(PEACE( على الشكل التايل:
ELEMENT :مشروع

Egypt - Lebanon - EU Mobility Exchange NeTwork
Cardiff Metropolitan University - UK :منسق املشروع

مدة املشروع: أربع سنوات )2011 - 2015(
أنشطة املشروع للعام 2012- 2013:

 Contact) شاهني  أبو  صبحي  الدكتور  األستاذ  بـ  ممثلة  املشروع  نشاطات  كل  يف  اجلامعة  شاركت 
Person( والسيدة وداد بيتموين (Project Management(. وقد حضر األستاذ الدكتور صبحي أبو شاهني 

ورشة عمل افتتاح املشروع يف نهاية شهر تشرين األول 2012.
-  املرحلة األوىل للمشروع (1st Call(: مت تبادل عشرة طالب، للعام الدراسي 2012 - 2013، بني اجلامعة 
وأملانيا وأسبانيا. وسافر ستة طالب من  وبريطانيا  وليتوانيا  بولندا  األوروبية اخملتلفة يف  واجلامعات 
اجلامعة يتوزعون بني كلية احلقوق والعلوم السياسية )خمسة طالب( وكلية الهندسة )طالب واحد( 
يف منح دراسية ترتاوح بني املاجستري والليسانس يف احلقوق وإدارة األعمال. كما مت استقبال أربعة 
طالب يف جامعة بريوت العربية، يتوزعون على كلية اآلداب )ثالثة طالب( واحلقوق والعلوم السياسية 

)طالب واحد(
-  املرحلة الثانية للمشروع (2nd Call(: مت قبول 13 طالبًا، من خمتلف التخصصات )هندسة، علوم، علوم 
صحية، حقوق، جتارة وإدارة أعمال( من اجلامعة للحصول على منح دراسية لفرتات ترتاوح بني ستة 
أشهر إىل سنتني، يف مرحلتي البكالوريوس واملاجستري للعام اجلامعي 2013 - 2014، وذلك للدراسة 

يف جامعات أوروبية يف بريطانيا وليتوانيا وبولندا
PEACE :مشروع

Program for Excellence Academy Cooperation Exchange
University of Santiago de Compostela - Spain :منسق املشروع

مدة املشروع: أربع سنوات )2012 - 2016(
أنشطة املشروع للعام 2012 - 2013:

 Contact) شاهني  أبو  صبحي  الدكتور  األستاذ  بـ  ممثلة  املشروع  نشاطات  كل  يف  اجلامعة  شاركت 
.)Project Management) والسيدة وداد بيتموين )Person

مت قبول 16 طالبًا، من خمتلف التخصصات )هندسة، علوم، علوم صحية، حقوق، جتارة وإدارة أعمال( من 
اجلامعة للحصول على منح دراسية لفرتات ترتاوح بني ستة أشهر إىل سنتني، يف مرحلتي البكالوريوس 
واملاجستري للعام اجلامعي 2013 - 2014، وذلك للدراسة يف جامعات أوروبية يف فرنسا وأسبانيا وإيطاليا 

وبلجيكا والربتغال.
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الحاج
راشد الحوري

راشد حوري الرجل المعطاء، من ُعرف الكرم 
به وتجّلت االنسانية بنشاطاته وأعماله، 

لعب دورًا هامًا وبارزًا في تأسيس الجامعة 
واستمرارها وضمان كل ما من شأنه ازدهارها 

وتطورها. وتكريمًا لرجل حمل لواء الجامعة 
في كل مكان وسعى لتأمين احتياجاتها، أطلق 
اسمه على مسجدها في حرم بيروت، إذ أصبح 

يعرف باسم مسجد راشد الحوري.

ما وراء األمكنة
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الشيخ
محمد فهيم أبو عبيه

الشيخ محمد فهيم أبو عبيه رئيس بعثة األزهر 
في لبنان سابقًا والقادم من مصر، فضله 

في تأسيس جامعة بيروت العربية تمثل في 
مواكبته لبذور إنشائها. ومن شدة حبه لبيروت 
إحتضنته في رحلته األبدية ليكون تحت ترابها، 

رحم الله هذا الشيخ الجليل وتكريمًا لذكراه 
العطرة تم إطالق إسم محمد فهيم أبو عبيه 

على أحد مدرجات التدريس في حرم بيروت.
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الحصاد اإلداري
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إن التطّور احلاصل يف اجلامعة وفروعها يعّد من أهم االجنازات على مستوى اجلامعات، تبعًا للتطّورات 
اإلدارية واستحداث الكليات واألقسام العملية، وذلك من خالل خّطة عمل إسرتاجتية نفذت على جميع 
القطاعات واإلدارات والربامج وقد شهد العام الدراسي 2012 - 2013 بعض التحسينات والتغريات يف إدارة 

املوارد البشرية التي بدأ العمل بها منذ العام املاضي.

التطوير اإلداري
إن إدارة املوارد البشرية تعد من أهم الوظائف اإلدارية، وذلك ملا ظهر من أهمية العنصر البشري ومدى 
أنشطة  ليشمل  البشرية  إدارة املوارد  اتسع مفهوم  ولقد  اإلنتاجية يف اجلامعة،  الكفاءة  تأثريه على 
رئيسية متعددة يأتي على رأسها حتليل وتوصيف الوظائف، تخطيط املوارد البشرية، جذب واستقطاب 

املوارد البشرية الفعالة، وحتفيز وتدريب املوارد البشرية.

أواًل: تطوير العمل يف إدارة املوارد البشرية
لقد عملت إدارة املوارد البشرية على تطوير العمل وحتسني اداء العاملني فقامت على:

• حتديث وتطوير الهيكل التنظيمي لفرع اجلامعة يف طرابلس
• حتديد االحتياجات الوظيفية مبا يتناسب مع متطلبات العمل وجودة األداء

• إمكانية سد الشواغر باالستعانة مبوظفني من الداخل سواء بالنقل أو الرتقية
• استقطاب وتعيني عناصر جديدة واعدة

• دراسة نظام حوافز لتشجيع العنصر البشري على أداء فعال وكفاءة إنتاجية عالية

ثانيًا: التدريب والتأهيل
قام قسم التدريب بدعم املشاركة يف دورات خارجية، من أجل تأهيل العاملني وتطوير وإعداد القيادات 

الرشيدة لرفع الكفاءة اإلدارية، ولقد شملت كل من:
أعضاء هيئة التدريس

الطبية  الكليات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  مهارات  تنمية  أجل  من  احملاضرات  من  سلسلة  •  تنظيم 
العلوم الطبية  بهدف توسيع معرفتهم باملهنة األكادميية، يف حرم بريوت ضمن إطار تطوير قطاع 

يف اجلامعة
البيانات اجلديدة والدوريات االلكرتونية للعمداء واألساتذة  •  تنظيم دورات تدريبية على استخدام قواعد 

والطلبة كأكادمييني يف كل من حرم بريوت والدبية وطرابلس
•  عقد دورة تأهيلية لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس على استخدام التكنولوجيا احلديثة لألهداف 

الرتبوية، مبساعدة من الوكالة اجلامعية الفرنكوفونية يف حرم بريوت يف 3 - 7 أيلول 2012
اجلهاز اإلداري

•  شاركت السيدة تاال عيسى من إدارة املكتبات يف مؤمتر التدريب على قواعد البيانات يف مدينة دبي 
يف اإلمارات العربية املتحدة

•  شارك كل من السيد حممد قليالت والسيد أمني هاشم من إدارة الشؤون املالية والسيدة أمينة فايد 
من إدارة الشؤون اإلدارية يف "ورشة عمل حتديث وتعزيز إدارة الشؤون املالية” يف األردن

عن  تدريبية  دورة  يف  األعمال  ريادة  مركز  من  التنري  إميان  والسيدة  حاّلق  عبري  السيدة  •  شاركت 
Technology Entrepreneurship يف بلجيكا

•  شاركت كل من السيدة عبري حالق من مركز ريادة األعمال واآلنسة أماين البساط من مكتب سكرتارية 
والتعليم  بعد  عن  "التعليم  ومؤمتر  إيطاليا  يف   E-learning مؤمتر  يف  العام  واألمني  اجلامعة  رئيس 

املفتوح” يف إسبانيا
•  شارك كل من السيد خالد أبو ضاهر والسيد يوسف بّكار من إدارة شؤون الطالب يف "مؤمتر املنظمة 

العربية للمسؤولني عن القبول والتسجيل يف اجلامعات” يف اإلسكندرية
أنظمة   على  التدريب  يف  املعلوماتية  إدارة  من  حمزة  شفيق  والسيد  سيويف  حممد  السيد  •  شارك 

EMC VNX Backup & Storage يف دبي
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ثالثًا: نظام تقييم األداء
مت تقيم أداء العاملني للعام 2012 - 2013 وذلك من خالل خطة ونظام تضمن تطوير وحتسني أداء العاملني، 

وقد جاءت على الشكل التايل:
• معرفة متطلبات الوظيفة، نوعية األداء، القدرة على اإلجناز الكمي والنوعي، الكفاءة املهنية

• السلوك مع اآلخرين، حتمل املسؤولية وممارستها، املواظبة واملثابرة، الوالء للجامعة
• إعادة توزيع العاملني وفقًا لقدراتهم واحتياجاتهم يف إدارات وكليات اجلامعة

• ترفيع العاملني املستوفني شروط الرتقية واملؤهلني لشغل املناصب اإلدارية
• العمل على إيجاد حلول ملشاكل بعض اإلدارات

• اشرتاك بعض املوظفني يف دورات خارجية

رابعًا: نظام التعيينات اجلديدة
• مت استحداث وظائف أكادميية وإدارية جديدة جلهة:

- نائب رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية
- نائب رئيس اجلامعة لشؤون فرع طرابلس

- نائب رئيس اجلامعة للعلوم الطبية
- مستشار رئيس اجلامعة للشؤون القانونية

• مت إستحداث نظام خاص باحملاضر Lecturer حلملة شهادة املاجستري
• مت إستحداث نظام خاص بالتعاقد اجلزئي حلملة شهادة الدكتوراه

خامسًا: حتديث برامج أعضاء هيئة التدريس وشؤون املوظفني
• متابعة احتياجات أعضاء هيئة التدريس طبقًا للتخصصات العلمية اخملتلفة

بإدارة  اخلاص   Navision برنامج  تطبيق  على  والتدريب  الكمبيوتر  برامج  حتديث  على  العمل  •  استمرار 
املوارد البشرية
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شهد العام اجلامعي 2012 - 2013 متيزًا يف اخلدمات التي عززت وأضافة ملرافق اجلامعة، وبدورها وّفرت 
جميع التسهيالت واالحتياجات املطلوبة للطالب وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني. كما شملت هذه 

اخلدمات الفروع األربعة للجامعة. وتتلخص هذه األعمال فيما يلي:

أواًل: حرم بريوت
• إعادة استخدام ملرافق اجلامعة وجتهيزها مبا يلزم من متطلبات

• إنشاء قاعة للمؤمترات يف الطابق اخلامس من املبنى الرئيس وجتهيزها
• استكمال إنشاء قاعة رياضية يف مالعب اجلامعة

• إعادة تأهيل املركز اإلعالمي
• إعادة تأهيل مرافق كلية العلوم الصحية

• إنهاء أعمال إنشاء خمتربي اللغات
• إعادة تأهيل قاعة احملكمة واملمر اخلاص بها

• استحداث اسرتاحة للطالب يف الباحة الرئيسية من الطابق األرضي
• إعادة تأهيل حمامات مببنى احلريري

• إعادة تأهيل شبكة مياه التغذية لعيادات طب األسنان
• إعادة تأهيل وتوزيع اخلدمات الصحية واستحداث غرفة أرشيف وتأهيل املمر يف املبنى الرئيس

• إنشاء حمطة تكرير للمياه يف املبنى
• استحداث صيدلية افرتاضية ونقل خمتربات التحليل اآليل لكلية الصيدلة مع كل ما يلزم

• إنشاء قاعة رياضية يف مبنى احلريري
CBCT تأهيل غرفة األشعة •

• تأهيل خط الصرف الصحي الرئيس يف مبنى احلريري
• إنشاء مدرج لكلية التجارة يف الطابق الثالث

• توسعة غرفة السائقني
• نقل مكتبة كلية طب األسنان وإعادة تأهيل املكان املستحدث

• حتديث أجهزة مراقبة الكامريات وتركيب Hard Disk لكل منها لتحسني نوعية الكامريات
• استحداث عيادات جديدة لكلية طب األسنان

• استحداث قاعة جمللس كلية اآلداب مببنى احلريري

ثانيًا: حرم الدبية
• إعادة تأهيل غرف العمداء واستحداث غرف ملساعدي العمداء

• جتهيز معمل الوقاية اإلشعاعية باخلزائن اخلشبية
Data Showبالشاشات و Instrument Collaboration جتهيز معمل •

A1 & PA2 تأهيل الواجهات يف مبنى •
A2 استحداث غرفة أساتذة يف مبنى •

A3 استحداث قاعة اجتماعات يف الطابق األرضي مببنى •

ثالثًا: فرع طرابلس
• تسليم قاعة االحتفاالت

• تأهيل الرصيف الشرقي والغربي للفرع
• جتهيز خمترب الـ Model Making اخلاص بكلية الهندسة املعمارية

• تصنيع ستاندات خشب لزوم عرض مشاريع الطالب
• جتهيز معامل كمبيوتر بالتمديدات الالزمة
• جتهيز معمل الكهرباء بالتمديدات الالزمة
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رابعًا: فرع البقاع
Data Show إعادة توزيع القاعات وتركيب •
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قاعة اإلجتماعات الكربى يف حرم بريوت

قاعة احملكمة التابعة لكلية احلقوق والعلوم السياسية
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إن التوجه الستخدام تكنولوجيا املعلومات يف عملية التعليم والتعلم هي من ضرورات عصرنا احلايل، لذا 
حّثت اجلامعة يف العام 2012 - 2013 على دعم كل التجهيزات التي تعيني الطالب على استخدام األدوات 
التي من شأنها تسهيل حياتهم اجلامعية وتؤثر بصورة إيجابية يف عملية التلقي والتحصيل الدراسي، 
أضف إىل كل ما سبق األهمية البالغة الستخدام شبكة املعلومات يف اتصال اجلامعة بجميع فروعها 

)بريوت، الدبية، طرابلس والبقاع(.

أواًل: أعمال فروع اجلامعة

حرم بريوت
مت استكمال خطة حماية املعلومات وحفظها، حيث بدأ العمل يف تنفيذها مع بداية العام والعمل جار 

على حتسني شبكة االتصاالت.

• حرم الدبية
مت توصيل الشبكة اإللكرتونية الالسلكية يف حرم الدبية إىل مبنى الصيانة اجلديد.

• فرع طرابلس
مت جتهيز املباين D,E,F يف فرع طرابلس بالبنى التحتية األساسية، والعمل جار الستكمال ما تبقى لتوفري 
.IP telephony خدمة االتصال اإللكرتوين باحلرم الرئيس يف بريوت، باإلضافة إىل شبكة االتصال اإللكرتونية

• فرع البقاع
متابعة متطلبات الفرع من إنرتنت وصيانة.

ثانيًا: أعمال التدريب
إن تدريب املوظفني واألساتذة والعاملني يف الكليات واإلدارات هي أعمال متواصلة يف مركز التدريب يف 
إدارة املعلومات أو يف الفروع بحسب احلاجة، إضافة إىل تدريب جميع الطالب اجلدد واألساتذة والعاملني 

من كافة فروع اجلامعة على كيفية استعمال والتواصل عرب البوابة اإللكرتونية للجامعة.

ثالثًا: الربامج التنظيمية والتعليمية
•  متابعة تعليم اللغة اإلنكليزية عن بعد عرب برنامج "أورالوغ”، حيث مت زيادة عدد الرتاخيص من 300 رخصة 

سنويا إىل 1000 رخصة
•   مت شراء وتركيب برنامج لالمتحانات Online لكية الطب حتت التجربة، حيث باستطاعة 100 طالب إجراء أي 

اختبار على جهاز احلاسوب يف آن واحد، ومن ثم احلصول على النتيجة فور انتهاء االختبار

رابعًا: برنامج بانر والبوابة اإللكرتونية
برنامج بانز

مت استكمال جتربة برنامج املوارد البشرية وسوف يكون جاهزًا لالستعمال مع بداية السنة اجلامعية 
اجلديدة.

البوابة االلكرتونية
مت حتديث البوابة االلكرتونية، لتسهيل عملية استخدامها من قبل الطالب واألساتذة، وقد مت برجمة عدة 
برامج للتحميل على الهاتف احملمول Iphone, Android, Windows 8 بحيث متّكن الطالب من احلصول 
على كافة املعلومات األكادميية والغري األكادميية، باإلضافة إىل برجمة برامج للحصول على إحصائيات 

.SWOT Analysis خاصة باجلامعة
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خامسًا: صفحة اجلامعة اإللكرتونية
إن صفحة اجلامعة اإللكرتونية هي قيد املتابعة اليومية، وأصبح من املمكن للكليات واإلدارات اخملتلفة 

التحكم بإنزال املعلومات اخلاصة بها كل على صفحته.
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جريًا على عادتها كل عام، تنوعت أعمال العام اجلامعي 2012 - 2013  ما بني متابعة املشاريع القدمية 
ملواكبة  وسعيًا  اجلامعة  حاجات  من  انطالقًا  اجلديدة  املشاريع  دراسة  إىل  التطبيق،  قيد  ووضعها 
التطورات احلاصلة يف جمال التكنولوجيا، ذلك باإلضافة إىل األعمال الروتينية التي تشمل معاجلة األمور 

الطارئة التي تصيب الشبكات واخلوادم كما الصيانة وغريها.

أواًل: أعمال فروع اجلامعة

حرم الدبية
Wirelessمت وصل مبنى الصيانة اجلديد ومبنى الصيانة اإلداري بالشبكة عرب تقنية الـ •

 A1 Access Points لالتصال الالسلكي يف حرم الدبية يف قاعات التدريس يف مبنى  •  مت وضع أجهزة 
يف اخلدمة

• مت جتهيز خمتربات جديدة يف مبنى A2 باملعدات الالزمة و ربطها بالشبكة

فرع طرابلس
• مت استكمال وضع املباين D,E,F باخلدمة

•  متت املباشرة بإعطاء بعض املقررات يف كلية احلقوق والعلوم السياسية - الدراسات العليا وكلية 
العلوم الصحية يف الفرع، عرب تقنية الـ Video Conference مع احلرم الرئيس يف بريوت

ثانيًا: تطبيق املشاريع اجلديدة والتدريب عليها
Backup and Storage مشروع

الذي  بتنفيذ املشروع  الـACT، قامت الشركة  Storage and Backup لشركة  بعدما مت تسليم مشروع 
يتألف من شقني:

Storageالشق األول يقوم على وضع قواعد البيانات على خوادم خاصة تعرف بالـ •
Backup، يف كل من حرم بريوت والدبية لضمان عدم ضياع أي  الثاين يشمل تثبيت نظام حفظ  •  الشق 

معلومة
إضافة إىل التنفيذ، تقوم الشركة بتدريب املوظفني اخملتصني على إدارة األجهزة اجلديدة وبراجمها.

ثالثًا: دراسة مشاريع جديدة
Security احلماية

تستكمل هذا العام الورشة الداخلية لزيادة حماية املعلومات بعد تنفيذها العام الفائت، بدراسة حاجات 
اإلدارة من جتديد ملعدات قدمية وشراء معدات وبرامج جديدة.

Exchange التحويالت
 Exchange يتم دراسة الطريقة املثلى لتحويل الربيد اإللكرتوين من الربنامج املعمول به حاليًا، إىل برنامج
من شركة Microsoft، وذلك ملا يوفره هذا األخري من ميزات ال ميكن احلصول عليها يف الربنامج القدمي.

رابعًا: أعمال التدريب
 ،Storage and Backupجرى خالل هذا العام تدريب املوظفني اخملتصني على إدارة معدات وبرامج الـ

كما مت املشاركة بعدد من املؤمترات وورش العمل والندوات، وفيما يلي بعض منها:
RSA Security Analytics for Cyber Threats •

Data Center Energy Innovation •
Microsoft Tech Days •

Cisco Security Course •
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IBM Presentation for Cloud Solution •
Sharp Display & Printing Solutions •

EMC Transform IT Business •
Lenovo & Intel Latest Technology Showcase •

VNX Unified Storage Course •
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تقوم فكرة املكتبات يف اجلامعة على أساس خدمة الطالب علميًا وبحثيًا، بحيث قامت إدارة املكتبات 
على وضع خطة عمل لتطويرها وإدخال إضافات جديدة، تبعًا للحاجات املرتقبة ومتاشيًا مع متطلبات 
التطّور املشهود وذلك بالوصول إىل املكتبة اإللكرتونية مع احلفاظ على املكتبة الورقية التي تعّبر عن 
رمزنا األدبي وتاريخنا الثقايف. كما عملت هذه املكتبات يف عام 2012 - 2013 على مساعدة الطالب من 
املكتبات  كل  التطوير  شمل  وقد  وغريها،  الصور  وقسم  املتبادلة  اإلعارة  ونظم  اخلدمات  قسم  خالل 

املتوفرة يف حرم بريوت والدبية وطرابلس والبقاع.

أواًل: وحدات املكتبات
قامت إدارة املكتبات على حتديث مقوماتها وتطويرها وذلك مواكبة للثورة العلمية القائمة يف عصرنا 
احلايل وقد مّت وضع تلك التطّورات يف الهيكلية اجلديدة ملكتبات اجلامعة. وقد ضمت الوحدات املدرجة 

أدناه:

وحدة التزويد
التسجيل  إىل نظام  التي دخلت  الكتب  اإلدارية، وبيان  باإلضافة إىل جتديد املعامالت  مت شراء 1415 كتاب، 
البحث  على  املكتبة  عملت  كما  الفواتري.  ألرقام  تبعًا  الكليات  حسب  املالية  الدفعات  وترتيب   Register
 Status: )Available, Out of Print, Out of Stock, الكتب  الناشرين على أسعار ووضع  من خالل أدلة 
حسب  الكتب  قوائم  املكتبات  إدارة  جمعت  وقد  الوكيل.  بسعر  الناشر  سعر  ملقارنة   )Reprinting
الكتب  وصول  عند  املكتبات  وتقوم  املكتبة.  مصادر  إلغناء  الكليات  أساتذة  إىل  إرسالها  ومت  املوضوع 

باإلجراءات الالزمة على كل طلب وذلك من خالل النظام املكننة عرب:
Canceled •

Out of Print •
كما مت جتديد االشرتاك بـ 33 دورية مطبوعة وإدخالهم إىل النظام، ومتابعة األعداد الناقصة مع الوكيل 

باإلضافة إىل عملية األرشفة وإعداد امليزانية.

وحدة الفهرسة والتصنيف
باألدوات  املكتبة  اشرتاك  خالل  من  إلكرتونيًا  والدوريات  الكتب  وفهرسة  تصنيف  أي  العملية  هذه  تتم 

الضرورية، وقد مّت ما يلي:
• فهرسة وتصنيف 1570 كتابًا بني إهداء وشراء إضافة إىل 162 رسالة ماجستري ودكتوراه

• فهرسة وتصنيف 70 قرصًا ممغنطًا يف النظام
• فهرسة 2563 عدد دورية يف النظام

• فرز الربيد من دوريات وكتب واردة إىل إدارة املكتبات
• متابعة التعديالت التي تطرأ على أرقام تصنيف الكتب بالتنسيق مع أمناء املكتبات

وحدة املصادر اإللكرتونية واملكننة والتسويق
املصادر اإللكرتونية

مت االشرتاك بـ ست قواعد بيانات جديدة وجتديد االشرتاك بقواعد البيانات السابقة املوجودة أساسًا.
New Databases قواعد البيانات •

DynaMed •
Medline Complete •

Micromedex •
Rehabilitation Reference Center •

Scientific & Medical Images Based •
Turn it in •

وقد مت جتديد االشرتاك بدورية الكرتونية واشرتاك جديد ب12 دورية الكرتونية جديدة
New E-Journal الدوريات اإللكرتونية

ICE •
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ASM •
RSC •

ASPET •
NEJM •

Journal of Medicinal Chemistry •
Informa Healthcare •
JNL of Bacteriology •

JNL of Clinical Investigation •
Environment & Urbanization •

INTL Development Planning Review •
Town Planning Review •

املكننة
تدار كافة األعمال املكتبية من خالل نظام ممكنن وقد قام هذا النظام على:

•  وضع خدمة اإلحاطة اجلارية داخل النظام "بإعطاء إشارة إىل كل أستاذ أنه وصل موضوع يهمه يف 
جمال اختصاصه إىل املكتبة”

• إضافة رقم سجل الكتاب على بيان اإلعارة
EDS Tool التي مت  الـEbsco من خالل  •  وضع فهارس اجلامعة خالل شهرين يف شبكة وقواعد بيانات 

االشرتاك بها
•  العمل على احلجز اإللكرتوين يف البيت فيما يتعلق باإلصدارة اخلاصة Version Server باجلامعة التي هي 

Under Testing بحاجة إىل حتديث ومازالت حتت التجربة
•  تنزيل 16 قرص ممغنط على احلواسيب اخلاصة بالطالب يف مكتبة العلوم الصحية كمحاضرات تعليمية

• إضافة تقارير الكتب املتأخرة
• إضافة تقارير اإلعارة اليومّية

 Updating وحتديثها Department ex: Media, Woman Studies إدخال 0 36 شعبة للتخصصات كافة  •
حسب مقتضيات وضرورات العمل

• حتديث نظام Windows يف املكتبات مع كاّفة التجديدات Updating حلواسيب الطالب
Serversحتديثات اخلاصة بالـ •

•  إعداد حمتوى إلكرتوين خاص بكلّية اآلداب يتضمن بعض الكتب مع صور الغالف وتوصيف خمتصر خاص 
بها

وحدة اخلدمات واإلعارة املتبادلة بني املكتبات
اخلدمات

تتم هذه اخلدمات مركزيًا يف املكتبات من خالل اإلعارة الداخلية واخلارجية للمستفيدين حيث كان بيان 
اإلعارة 7966، إضافة إىل اخلدمة البحثية التي تقدم، حيث يقوم أمناء املكتبات بتقدمي اخلدمة املرجعية 
على  والباحثني  الطالب  وتدريب  املكتبة  مصادر  إىل  وإرشادهم  املستفيدين  أسئلة  على  بالرد  والبحثية 
استخدام الفهرس االلكرتوين للمكتبة Online Catalog وإصدار تقارير إحصائية  بالزائرين وتقارير إحصائية 

ببيانات اإلعارة.
اإلعارة املتبادلة

أما فيما يختص باإلعارة املتبادلة فقد تعززت ونشطت بقسميها بني مكتبات اجلامعة يف بريوت والدبية 
معها  دخلنا  التي   Interlibrary Loan األخرى  واجلامعات  اجلامعة  وبني   Intralibrary Loan وطرابلس 

باحتادين LIDS, LALC كما يلي:
Interlibrary Loan اإلعارة املتبادلة بني املكتبات •

• عدد الكتب: 37
• عدد املقاالت:32

Intralibrary Loan اإلعارة املتبادلة بني مكتبات اجلامعة •
• عدد الكتب: 29
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• عدد املقاالت: 2
الروابط  خالل  من  الصحية  العلوم  لكلية  امتحانات  بنماذج  خاصة  إلكرتونية  مصادر  تقدمي  إىل  إضافة 

إلكرتونية أدناه:
/http://nursingcrib.com/category/nursing-notes-reviewer/community-health-nursing  •

http://www.cpsnursing.com/index.php?p=404 •

قسم الصور
يدويا  فرزها  بعد  النظام  إىل  صورة   1531 اجناز  مت  حيث  موظفة  بتوظيف  الصور  قسم  إنشاء  تكملة  مت 
ووضعها يف ملفات موضوعية خاصة بها وذلك من خالل إجراء عملية املسح الضوئي لها وإدخالها إىل 
الكمبيوتر وإعطائها رقم تسلسلي ضمن النظام وفهرستها وتصنيفها موضوعيا وتسليمها إىل قسم 

العالقات العامة واستكمال باقي املشروع على سبيل االجناز.

ثانيًا: التقييم املستمر للمكتبات ومعايري اجلودة
إن هذه األقسام اخلمسة تعمل من خالل إدارة املكتبات التي ميكن رصد اجنازاتها ومتطلباتها كما يلي:
•  حضور االجتماعات الدورية لإلعارة املتبادلة بني املكتبات LIDS واحتاد اجلامعات األكادميية LALC وذلك 
من أجل تعزيز العالقات الثقافية إضافة إىل استقبال االجتماع األخري ل LIDS يف جامعة بريوت العربية 

يف 5 - 6 - 2013
• حضور االجتماعات الدورية جلمعية املكتبات اللبنانية

• إرسال موظفة إىل دبي للتدريب على قواعد بيانات على حساب الشركة
قبل  من  اآلداب  كلية  وماجستري  والصيدلة  الطب  لكليات   Library Classes املكتبة  صفوف  •  تنظيم 

E-resources وقسم Library System موظفتي قسم
Library Classes لتعريف الطالب عن خدمة اإلعارة املتبادلة يف كل من: كلّية  •  تنظيم صفوف املكتبة 

اآلداب - كلّية الطب - كلّية طب األسنان من خالل الرابط التايل:
http://www.bau.edu.lb/Inter-Library-Loan1

•  تعريف الطالب على Online Catalogue داخل املكتبات والتعريف بقواعد البيانات وكيفية استخدامها
قدمية  كمبيوترات  تقوية  وإعادة  املعدم  تلف  إىل  أدت  املكتبات  وطابعات  حواسيب  على  جرده  •  إجراء 

وإعادة توزيعها على كل مكتبات الكليات، وقد مّت ذلك مراعاة لضبط امليزانية
•  التدريب على قواعد البيانات اجلديدة والدوريات االلكرتونية Demo وإعادة التدريب على استخدام قواعد 
بريوت  يف  الشركات  حساب  على   Updating جديد  من  عليها  طرأ  مبا  واإلعالم  جددت  التي  البيانات 
 Science 2012 ويف 16 تشرين الثاين Turnit - in وطرابلس والدبية يف 7 - 9 تشرين الثاين 2012 املنهل و
Direct وحتضري Video Conference يف طرابلس ومت التدريب للعمداء واألساتذة والطلبة كأكادمييني 

وموظفي إدارة املكتبات
Library System يف الدبية بإرسال موظفة IT Open Dayاملشاركة يف حضور ال •

•  املشاركة يف حضور الOpen Day Library يف اجلامعة األمريكية بإرسال موظفات من إدارة املكتبات
تنظيم  وإعادة  مفتوح  بدوام  واملكتبات  املكتبات  إدارة  عمل  فريق  قبل  من  األسنان  طب  مكتبة  •  نقل 

املكتبة برتتيب موضوعي حسب طلب عميد كلية طب األسنان
•  إجراء ورشة لبعض التغيريات يف مكتبة التجارة  وطلب أثاث لها "خزائن” وبعد االنتهاء سيقوم فريق 

إدارة املكتبات بإعادة ترتيب الكتب والدوريات فيها
•  إرسال لوائح اجلرد والتعشيب للعمداء الستبعاد الكتب القدمية إفساحا يف اجملال لطلب كتب جديدة 

خالل شهر، نقوم عادة بأعمال اجلرد آخر السنة
•  مت تلف حمتويات ثالث مستودعات قدمية غري صاحلة بعد فرز الكتب القدمية وإتالفها بعد معاينتها من 

قبل قسم الفهرسة والتصنيف
• فتح عالقات ثقافية مع مركز األبحاث العلمية والدراسات الكردية بجامعة دهوك يف العراق

•  التعديل بسياسة اإلعارة القائمة من خالل تغرمي املستفيد بدفع كلفة إصالح الكتاب الذي اتلف أو دفع 
ثمن إضاعة الكتاب

•  إجراء معايري اجلودة ملكتبات الكليات وتقدميها Accreditation لكلية الصيدلة وقسم اإلعالم يف كلية 
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اآلداب والعلوم والطب وطب األسنان
•  مت تعزيز قسم قواعد البيانات إذ مت صرف مبلغ 131.575$ على قواعد البيانات إضافة إىل مبلغ $113000 
لقاعدة بيانات Science Direct التي مت االشرتاك بها من قبل نائب الرئيس للشؤون األكادميية الدكتور 

حنفي هليل و 7000$ على Online Tools كأدوات بحث لقسم الفهرسة والتصنيف وقسم التزويد
كليات اجلامعة يف  لكافة  إدارة املكتبات  تأمني شراءها من قبل  بعد  للطلبة  االجنليزية  الكتب  بيع  •  مت 

بريوت والدبية
•  مت تنفيذ خطة ملداورة املوظفني وذلك بتدريب كل موظف على عمل اآلخر لسد شغور املواقع وتلبية 

احتياجات العمل بسبب النقص يف املوارد البشرية
ذوي  من  املكتبات  إدارة  من  موظفات  مبداورة  وتنفيذها  اإلنسان  حقوق  مركز  مكتبة  فتح  •  تأمني 

االختصاص
• تعزيز العالقات مع دور النشر يف قسم التزويد ومع وكالء قواعد البيانات
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الدكتور
عمر فروخ

عالم جليل وعالمة بارزة في تاريخ األدب 
العربي والحضارة اإلسالمية هو الدكتور عمر 

فروخ حيث نالت الجامعة الحّصة األكبر من 
إرثه وثقافته، وكونه أستاذا محاضرًا لمادتي 
التاريخ العربي بجانبه الحضري وتاريخ العلوم 

عند العرب، وأحد المؤسسين الفاعلين 
والمشاركين في انطالقة الجامعة، حملت 

إحدى أكبر وأقدم قاعات التدريس فيها اسم 
عمر فروخ تكريمًا لعطاءاته وإسهاماته.

ما وراء األمكنة
5.6552
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األستاذ
عمر حوري

الفضل يعرفه بحقٍّ أهله... والشكر عرفان 
وفرض بذله

شكرًا لجامعة العرب... برحابها نلنا األرب
دامت على مر الحقب... تبني الرجال المؤمنين
هذه األبيات لألستاذ عمر حوري التي تحولت 
مع مقطعين آخرين إلى نشيد الجامعة الذي 

طال انتظاره، تمثل علمه النافع بالكثير من 
المؤلفات والقصائد الهادفة، عمر حوري اسم 

خّلد نفسه بنفسه قبل أن تخلده الجامعة 
بقاعة من أجمل قاعاتها في حرم الدبية.
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نشاطات وإنجازات
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أواًل: املنح

املنح املقدمة من اجلامعة
العلوم - تخصص  الفلسفة يف  العليا للحصول على درجة دكتوراه  الدراسات  •  منحة دراسية ملرحلة 

بيولوجي
الهندسة  كلية  مؤسسي  أبرز  باسم  العمارة  جمال  يف  العليا  الدراسات  ملرحلة  دراسية  •  منحة 

املعمارية الراحل عاصم سالم
•  أربع منح دراسية ملرحلة الدراسات العليا، اثنتان لدرجة املاجستري يف الهندسة املعمارية، واثنتان 

يف جمال العمارة العربية اإلسالمية
شهادة  يف  األوىل  املراتب  على  حلصولهم  وذلك  األوىل  اجلامعية  املرحلة  لطالب  دراسية  منحة   13  •

الثانوية العامة اللبنانية
• 27 منحة دراسية ألوائل املتخرجني كإعفاء من نصف الرسوم الدراسية املقررة يف مرحلة املاجستري

• 150 منحة دراسية ألبناء العاملني وأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة
الرسوم  من  جزء  من  إلعفائهم  الطالبية  املساعدات  صندوق  إىل  تقدموا  للذين  دراسية  منحة   417  •

اجلامعية
•  464 منحة دراسية ألوائل الناجحني يف الفصول الدراسية كرسوم جامعية أو جزء من الرسوم اجلامعية

• 1062 منحة دراسية تشمل اإلعفاء من 25% من الرسوم الدراسية كحسم أخوة

املنح املقدمة من جهات خارجية
•  ثالث منح دراسية مقدمة من "البنك اإلسالمي” لطالب من قسم العلوم البيولوجية والبيئية وطالبني 

من قسم الرياضيات واحلاسب اآليل
ضمن  وآدابها  الفرنسية  اللغة  قسم  لطالب  الفرنسية،   Aix - Marseille جامعة  من  مقدمة  •  منح 

برنامج التبادل الدويل
•  33 منحة دراسية مقدمة من االحتاد األوروبي لطالب اجلامعة ملرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا 

Erasmus Mundus للدراسة يف اجلامعات األوروبية ضمن برنامج
• منحة مالية مقدمة من "مركز التكنولوجيا والطاقة” بتمويل من االحتاد األوروبي لألبحاث

•  منحة مالية مقدمة من "دار الهندسة )شاعر وشركاه(” مع املشاركة الفنية والهندسية للشركة 
لتنفيذ مشروع استغالل الطاقة املهدرة من غازات االنبعاث من مولدات الديزل إلدارة أجهزة التربيد 

والتسخني بالتعاون مع "شركة ويبكو ش.م.ل”
•  منحة مالية مقدمة من شركة Thermax Multi - National Company كمساهمة يف مشروع توفري 

الطاقة
• منحة مالية مقدمة من شركة SPX االمريكية كمساهمة يف مشروع توفري الطاقة

• منحة مالية مقدمة من شركة Acemco كمساهمة يف مشروع توفري الطاقة

ثانيًا: اجلوائز

التكرمي واجلوائز املمنوحة من اجلامعة
•  تكرمي األستاذ أشرف حمدي سفري جمهورية مصر العربية وخطيب حفل التخرج السنوي للعام اجلامعي 

2012 - 2013 وتسلمه درع اجلامعة التقديري للمناسبة
•  تكرمي كل من األستاذة الدكتورة حفيظة احلداد مستشارة رئيس اجلامعة للشؤون القانونية وعميدة 
الدكتورة  واألستاذة  الطب  كلية  الدكتور حممد خضر عميد  واألستاذ  السياسية  والعلوم  كلية احلقوق 
التقديري  اجلامعة  درع  وتسلمهم  إعاراتهم  انتهاء  مبناسبة  الصحية  العلوم  كلية  عميدة  متويل  هند 

للمناسبة
•  تكرمي كل من األستاذ الدكتور عمرو جالل العدوي رئيس اجلامعة، واألستاذ توفيق حوري رئيس جملس 
أمناء وقف الرب واإلحسان، واألستاذ عصام حوري أمني عام اجلامعة، واألستاذ الدكتور أحمد عطية عميد 
كلية الهندسة املعمارية، واألستاذ حممد حمود مساعد أمني عام اجلامعة لشؤون الطالب، ولفيف 

ائز
جو

وال
ح 

من
ال



78

من األساتذة واإلداريني ومتخرجي كلية الهندسة املعمارية املتميزين مبناسبة اليوبيل الذهبي لكلية 
الهندسة املعمارية وتسلمهم دروع تقديرية

وعطاءاته  جلهوده  تقديرًا  سالم  عاصم  للمهندس  املعمارية  الهندسة  يف  الفخرية  الدكتوراه  •  منح 
الثقافية والعلمية

ملرحلة  اجلامعة  كليات  خمتلف  يف  املتخرجني  ألوائل  العلمي  للتفوق  الناصر  عبد  جمال  جائزة  •  منح 
الليسانس والبكالوريوس حازها 25 طالبًا

•  تكرمي كل من السيدة عنربة عويني والسيد وليد حوري والسيد حممود عبد اهلل والسيد حممد سنو 
تقديرًا جلهودهم طوال مسريتهم املهنية يف اجلامعة

التكرمي واجلوائز املمنوحة من اجلهات اخلارجية
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•  تكرمي األستاذ عصام حوري أمني عام اجلامعة من قبل إدارة مستشفى الساحل ملناسبة مرور ثالثني 
واألطباء  والصحافيني  واملهندسني  املفكرين  من  كوكبة  ضمن  املستشفى،  تأسيس  على  عامًا 

والناشطني يف احلقل الرتبوي
•  فوز الدكتورة جنالء مشعل أستاذ ورئيس قسم األمراض الباطنية يف كلية الطب يف اجلامعة جائزة 
العايل على مستوى  التعليم  2013 يف جمال   - 2012 للعام اجلامعي  السادسة  لدورتها  الرتبوية  خليفة 

الوطن العربي فئة األستاذ اجلامعي املتميز يف التدريس
•  فوز الدكتورة روال جنا بأفضل بحث علمي للشباب يف جائزة "فكرة” لإلبداع والبحث العلمي، الذي نظمته 

اجلمعية اللبنانية لدعم البحث العلمي
 42 ضمت  التي  العربية  باللغة  للمناظرات  الدولية  البطولة  يف  األوىل  للمرة  اجلامعة  طالب  •  مشاركة 
جامعة حول العامل، حيث تبوء الطالب حممد أسعد من كلية اآلداب املراتب األوىل يف خانة أفضل متحدث



80

أواًل: النشاط احمللي والدويل
 ICDE Standing Conference مشاركة األستاذ الدكتور عمرو جالل العدوي رئيس اجلامعة مؤمتر بعنوان  •

of Presidents SCOP يف مدينة دبي - اإلمارات العربية املتحدة يف 12 - 15 تشرين الثاين 2012
•  حضور األستاذ الدكتور عمرو جالل العدوي رئيس اجلامعة "بينايل العقبة لعمارة املتوسط” يف العقبة 

- األردن يف 20 - 23 شباط 2013
 Middle East Regional Symposium on العدوي رئيس اجلامعة  الدكتور عمرو جالل  •  حضور األستاذ 

Clinical Legal Education يف الدوحة - قطر يف15 - 19 آذار 2013
•  حضور األستاذ الدكتور عمرو جالل العدوي رئيس اجلامعة املؤمتر العربي األوروبي األول للتعليم العايل 
First Arab - Euro Conference on Higher Education يف برشلونا - إسبانيا يف 29 أيار إىل 2 حزيران 

2013
 Corporate Social Responsibility in the حضور األستاذ الدكتور عمرو جالل العدوي رئيس اجلامعة  •

Arab World لربنامج الـ MBA يف اسطنبول - تركيا يف 18-21 حزيران 2013
األستاذ  ألقى  الدكتور عمر فروخ، حيث  العالمة  ربع قرن على وفاة  •  مشاركة اجلامعة يف ذكرى مرور 

عصام حوري أمني عام اجلامعة كلمة للمناسبة يف األونيسكو يف 30 أيار 2013
•  مشاركة اجلامعة يف مؤمتر بعنوان Women in Front Lines نظمته مؤسسة مي شدياق لإلعالم يف 

اوتيل فينيسيا يف 4 آذار 2013
 ،Beirut Conference - Towards an Economy Serving Mankind :مشاركة اجلامعة يف مؤمتر بعنوان  •

والذي عقد يف اوتيل هيلتون غراند حبتور يف 25 - 26 آذار 2013
ثانيًا: العضوية يف االحتادات واملنظمات
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• احتاد اجلامعات العربية
International Association of Universities - IAU •

• االحتاد الدويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات
• اجلمعية العلمية لكليات الصيدلة يف الوطن العربي )احتاد اجلامعات العربية(

• جمعية كليات طب األسنان العربية )احتاد اجلامعات العربية(
Federation of the Universities of the Islamic World - FUIW •

Agence Universitaire de la Francophonie - AUF •
• رابطة جامعات لبنان

Conférence des Recteurs de la Région du Moyen Orient CONFREMO - AUF •
Réseau International Francophone des établissements de formation de formateurs - RIFEFF - AUF •

Euro - Mediterranean University - EMUNI •
Euromed Permanent University Forum - EPUF •

EcoleDoctorale de Droit du Moyen - Orient - EDDMO •
International Council for Open and Distance Education - ICDE •

• جمعية كليات إدارة األعمال والعلوم التجارية يف اجلامعات العربية )احتاد اجلامعات العربية(
Union of International Associations - UIA •

• اجلمعية العلمية لكليات التمريض العربية )احتاد اجلامعات العربية(
• رابطة اجلامعات اإلسالمية

Collège Doctoral de Français au Moyen Orient - CODFRAMO •
United Nations Global Compact •

Association for Dental Education in Europe - ADEE •
• املنتدى العربي للبيئة والتنمية

• احتاد املكتبات األكادميية اللبنانية
European Foundation for Management and Development - EFMD •

Lebanese ILL - DDS Services Consortium - LIDS •
• جمعية كليات احلاسبات واملعلومات - احتاد اجلامعات العربية

Association for Medical Education in Europe - AMEE •
• جلنة التعليم الهندسي - احتاد املهندسني العرب

 Conference Internationale des Formations d’Ingenieur et Techniciens d’Expresseion  •
Francaise - CITEF

ثالثًا: االتفاقيات

اجلامعات واملؤسسات
Stockholm University - Sweden •

• اجلامعة اللبنانية - لبنان
Université de Provence - Aix Marseille I - France •

Université Claude Bernard Lyon I - France •
Université de Savoie - France •

Université Charles - De - G+aulle, Lille III - France •
Ecole Supérieure d'Electronique de l'Ouest )ESEO) - France •

Institut Euro - Méditerranéen en Science du Risque )IEMSR) - France •
Université Paris - Sorbonne )Paris IV) - France •

• اجمللس الوطني للبحوث العلمية - الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية - لبنان
Ecole Doctorale de Droit du Moyen - Orient )EDDMO) - AUF •

Sudgest Aid - Italy •
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Link Campus University - Italy •
University of Sharjah - United Arab Emirates •

The University of Massachusetts - Lowell - United States of America •
LIRA Program - برنامج اجنازات البحوث الصناعية اللبنانية •

Hacettepe University - Turkey •
• جامعة حمدان بن حممد االلكرتونية - اإلمارات العربية املتحدة

Université d’Angers - France •
RWTH Aachen University - Germany •

• اتفاقية مع وزارة الزراعة
• مذكرة تفاهم مع األكادميية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحري

املستشفيات
• مستشفى حّمود

• مستشفى دار العجزة اإلسالمية
• مستشفى املقاصد اخلريية اإلسالمية

• مستشفى الساحل
• مستشفى رفيق احلريري اجلامعي

• مستشفى جمعية العناية بالطفل واألم
• مستشفى الزهراء

• مستشفى صيدا احلكومي
• مستشفى الراعي

• مستشفى دالعة
• مستشفى جنار

FM - AUBMC •
• مستشفى سيدة لبنان

• مستشفى رياق
• مستشفى الصليب لألمراض العقلية والنفسية

توقيع رئيس اجلامعة و د. فوزي عضيمي إلتفاقية تعاون مع مستشفى سيدة لبنان
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توقيع أ.د. عمرو جالل العدوي رئيس اجلامعة و أ.د. إسماعيل عبد 
الغفار إسماعيل فرج رئيس األكادميية العربية لعلوم التكنولوجيا 

والنقل البحري - اإلسكندرية مذكرة تفاهم
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النشاطات الطالبية
تهتم اجلامعة بالنشاطات الطالبية كونها تساعد الطالب على بناء اجلانب النفسي واالجتماعي والقيمي 
عرب  املعريف  اجلانب  حتقق  إىل  يهدف  الذي  األكادميي  للربنامج  مكّمل  جزء  إنها  إذ  شخصيته،  يف 
كورال،  )مسرح،  اخملتلفة  األندية  اجلامعة  تدعم  ولذلك  واالبتكار.  اإلبداع  لتحقيق  املناسب  توفرياملناخ 
رقص شعبي وحديث، جوالة، طبيعة الخ( والفرق الرياضية ) كرة قدم، كرة سّلة، كرة طائرة، كرة طاولة، 
وحيوية  نشطة  متفاعلة  خلّية  وفروعها  حرمها  حتويل  على  وتعمل  الخ(،  القوى  ألعاب  ونشابة،  قوس 

حتّفز طالبها على االنخراط بكافة النشاطات على تنوعها.

أواًل: نشاط الكليات

كلية اآلداب
النشاطات العلمية

قامت الكلية بعدة دورات تدريبية للطالب وهي:
- دورة تدريبية لقسم علم النفس بعنوان"دراسة احلالة”

-  دورة تدريبية لقسم علم النفس على "كيفية استخدام بعض األساليب العالجية يف عالج بعض احلاالت 
النفسية”

- دورة تدريبية لطالب قسم اإلعالم باالشرتاك مع مركز سمارت لإلعالم واملناظرةبعنوان "صوت واحد 
يحدث التغيري”

- دورة تدريبية لقسم اإلعالم بعنوان "فنون املناظرات”
- دورة تدريبية لقسم اإلعالم باالشرتاك مع مؤسسة مهارات حتت عنوان "فنون اإلعالم االلكرتوين”

كما شارك طالب قسم اإلعالم يف املسابقة التي تنظمها مؤسسة "اجناز العرب”، وعلى صعيد قسم 
اللغة الفرنسية وآدابها شارك الطالب بحلقة بحثيةبعنوان "األدب واملوسيقى” وأخرى بعنوان "الرواية 

يف ما بعد احلداثة”
النشاطات الالصفّية

- نظمت الكلية دورة رياضية يف كرة القدم بني أقسام الكلية اخملتلفة
- نظمت الكلية رحلة ترفيهية إىل منطقة بنشعي ومتحف جربان خليل جربان

- نظمت الكلية رحلة ترفيهيةإىلحزين ودير القمروقلعة موسى
- نظمت الكلية احتفالية مبناسبة اليوم العاملي للطفل اليتيم بعنوان "يوم الطفل اليتيم”

كلية احلقوق والعلوم السياسية
النشاطات العلمية

بالواليات  هوبكنز  جونز  بجامعة  املتقدمة  الدراسات  كلية  وبني  بينها  مشرتك  مشروع  الكلية  -  نظمت 
املتحدة األمريكية ومت افتتاح العيادة القانونية Legal Clinic يف الكلية

- نظمت الكليةرحلة إىل زغرتا وجبيل
-  نظمت الكلية زيارة لطالب الفرقة الرابعة إىل قصر العدل يف بريوت، كما زاروا معهد اإلصالح اخملصص 

الحتجاز األحداث اخملالفني ألحكام القانون بإشراف القاضي طارق طربيه
بعنوان  حماضرة  الدولية  والتجارة  اخلاص  القانون  يف  املاجستري  متهيدي  لطالب  الكلية  -  نظمت 

"االستثمارات يف لبنان، أسس وتشريعات”
-  شارك الطالب وسام الالذقي من الكلية يف البطولة الدولية الثانية ملناظرات اجلامعات باللغة العربية 

التي نظمتها دولة قطر
الرابعة بحضور رئيس اجلامعة وأعضاء هيئة  -  نظمت عميدةالكلية حفل عشاء احتفاء بطالب السنة 

التدريس

كلية التجارة وإدارة األعمال
النشاطات العلمية

- إعداد دراسات ميدانية Research Project لطالب الـ MBA، شملت جميع جماالت تخصص إدارة األعمال

ت
ازا

نج
وإ

ت 
طا

شا
ن
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النشاطات الالصفّية
-  نظم طالب الكلية العديد من الرحالت الرتفيهية شملت خمتلف املناطق اللبنانية منها بحرية بنشعي، 

أرز الشوف، بزبدين، كفر ذبيان

كلية الهندسة املعمارية
النشاطات العلمية

 ARCH431 Architectural مقرر  إطار  يف  الرياضية  املدينة  الرابعةإىل  املرحلة  لطلبة  ميدانية  -  زيارة 
Design V

ARCH133 زيارة موقع مشروع مبنى سكني يف السعديات لطلبة املرحلة األوىل يف إطار مقرر -
- Building Construction I بإشراف املهندس أشرف سعادة

 ARCH432 Architectural Designزيارة ميدانية لطلبة املرحلة الرابعةإىل مدينة صيدا يف إطار مقرر  -
VI

ARCH232 Architectural Design II زيارة ميدانية لطلبة املرحلة األوىل يف إطار مقرر -
النشاطات الالصفّية

- نظمت الكلية حفل التعارف لطالب املرحلة األوىل بحضور رئيس اجلامعة
- نظمت الكلية رسوم تشكيلية للطالبتني مرمي غامن "الفرقة الرابعة” ورؤى الرواس "الفرقةالثانية”

كلية الهندسة
النشاطات العلمية

كلية الهندسة - حرم الدبية
سبلني  معمل  للحديد،  الزعني  معمل  من  لكل  الصناعية  الهندسة  قسم  بها  قام  علمية  -  زيارات 

لإلسمنت، شركة سويدان للبناء والصليب االحمر اللبناين
-  مشاركةالطالب يف اليوم الهندسي بعدد من املشاريع بلغ عددها 130 مشروعًا، ومت تقييم املشاريع 

من جلان خارجية لتحديد أفضل ثالثة مشاريع يف كل تخصص
كلية الهندسة - فرع طرابلس

 Six IEE Lebanese بعنوان  حماضرة  اآليل  واحلاسب  الكهربية  الهندسة  قسم  طالب  -  حضور 
Communications Workshop 2012 حتت إشراف األستاذ الدكتور ميني زيادة والدكتور شادي نهرا يف 

جامعة البلمند
-  فوز مشروع من قسم الهندسة الكهربية واحلاسب اآليل بجائزة يف اليوم الهندسي اخلامس عشر يف 

حرم الدبية، وقد قدم الطالب ثمانية مشاريع حتت إشراف أعضاء هيئة التدريس يف خمتلف األقسام
- زيارةطالب قسم الهندسة املدنية إىل شركة الرتابة Holcim يف شكا بإشراف الدكتورة فرح حمصي

-  حضور طالب الكلية دورة خاصة بعنوان "أداء وتصميم املبادالت احلرارية” بالتعاون مع مركز االستشارات 
يف اجلامعة

- حضور حماضرة بعنوان "أنواع وتصميم أجهزة التكييف املركزي” لطلبة الهندسة املعمارية
النشاطات الالصفّية

كلية الهندسة - فرع طرابلس
-  حضور الطالب مسابقة Mount Lebanon Startup Weekend Competition 2012 يف حرم الدبية،من 

Kauffman تنظيم مركز ريادة األعمال يف اجلامعة بالتعاون مع منظمة
Gaetano Plasmati حضور الطالب ورشة عمل للتصوير الفوتوغرايف مع الفنان اإليطايل -

-  مشاركة طالب الكلية يف مسابقة North Lebanon Startup Weekend Competition يف اجلامعة 
يف طرابلس، من تنظيم مركز ريادة األعمال

- مشاركة الطالب والفرق الرياضية يف عدة بطوالت ومباريات رياضية يف ألعاب خمتلفة
- مشاركة الطالب يف يوم األنشطة الطالبية الذي تتضمن مباريات رياضية بني الطالب واألساتذة

- إقامةرحالت ترفيهية إىل عدة مناطق يف لبنان مبشاركة بعض األساتذة
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كلية العلوم
النشاطات العلمية

شارك طالب الكلية بعدة زيارات وحماضرات داخل اجلامعة وخارجها منها:
حتت  العليا  والدراسات  البكالوريوس  مبرحلة  طالبًا   23 لعدد  لإلسمنت  سبلني  ملصنع  ميدانية  -  زيارة 

إشراف الدكتور أشرف مصطفي عبد اجلابر
لقسم  والصناعي  العلمي  التقدم  حلركة  املواكب  اخلامس  عرضه  يف  العلوم”  "يوم  يف  -  املشاركة 
ليون  غابي  الثقافة  وزير  معايل  بحضور  الفيزياء،  ولقسم  الكيمياء  والبيئيةولقسم  البيولوجية  العلوم 

ومشاركة العديد من اجلامعات
 Mount الرياضيات واحلاسب اآليل مبسابقة  الثالثة بقسم  -  مشاركة الطالب حممد طوبان يف السنة 

Lebanon Startup Weekend Competition
شعبة  من  العليا  الدراسات  مرحلة  من  كرنيب  منى  للطالبة   Future Leader بعنوان  حماضرة  -  إلقاء 

البيولوجي يف مؤمتر AFFED يف فندق فينيسيا
-  مشاركة ثالثة طالب من مرحلة الدراسات العليا من قسم الرياضيات واحلاسب اآليل بإلقاء بحوث يف 

املؤمتر الذي عقد يف جامعة الزرقاء يف األردن
 2nd بإلقاء بحوث يف املؤمتر  اآليل  الرياضيات واحلاسب  أربع طالب دراسات عليا من قسم  -  مشاركة 
 IEEE International Conference on Advances in Computational Tools for Engineering ACTEA

2012 يف جامعة سيدة اللويزة
 2nd IEEE the Arab Conference on Information Technology ACIT 2012 -  املشاركة يف مؤمتر 

يف األردن
 19th LAAS املؤمتر  يف  وذلك  البحثية  األوراق  من  بعدد  العليا  الدراسات  مرحلة  طالب  -  مشاركة 
International Science Conference New Frontiers in Sciences يف اجلامعة اللبنانية األمريكية يف 

بريوت
-  زيارة ميدانية لشركة ألبان لبنان Liban - LaitCandia يف البقاع لطالب الفرقة الرابعة بيولوجي حتت 

إشراف األستاذة الدكتورة هدى يوسف
 International سفر الطالبتني آية خالد املعوض وأمل الشيخ حممودمن كلية العلوم للمشاركة يف  -

Student Week in Ilmenau ISWI 2013 يف أملانيا
والتجارة  االقتصاد  وزارة  نظمتها  التي  اخملتربات  ألجهزة   ISO 17025 يف  خاصة  تدريبية  -  إقامةدورة 

بالتعاون مع برنامج QUALEB لإلحتاد األوروبي
النشاطات الالصفّية

-  مشاركة طالب الكلية باليوم الرتفيهي، عرب مسابقة الرسم على املالبس التي ستقدم كهدايا رمزية 
ألطفال مركز معاجلة السرطان

رئيس  برعاية  الكلية  تنظيم  من   Faculty of Science Open Day 2013 بعنوان  املفتوح  اليوم  -  إقامة 
اجلامعة وحضور أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

-  تنظيم دورة إسعافات أولية بعنوان "إسعافات أولية إلصابات املعامل” بحضور أعضاء هيئة التدريس 
ومعاونيهم وفنيي املعامل وطالب مرحلة الدراسات العليا

- إقامة رحلة ترفيهية إىل جبيل وجونيه شارك فيها طالب وأساتذة الكلية
- إقامة رحلة ترفيهية إىل فاريا شارك فيها طالب وأساتذة الكلية

 BlomShabeb and شركة  قبل  من  أقيم  الذي  اللقاء  يف  بالكلية  التخرج  سنوات  طالب  -  مشاركة 
TalentTree بهدف توجيههم إىل حاجات سوق العمل

 Career Guidanceand Counseling تنظيم ورشة عمل عن التوجيه الوظيفي واخلدمات االستشارية  -
هيئة  أعضاء  بحضور   Tutors United شركة  من  الشامي  جريش  الدكتورة  مع  بالتنسيق   Seminar

التدريس واإلداريني وطالب مرحلة الدراسات العليا
األوسط  الشرق  منطقة  يف  األمريكية  القلب  جمعية  مع  بالتنسيق  احليوية  الكيمياء  طالب  -  مشاركة 

وشمال إفريقيا يف حملة توعية بعنوان Go Red for Women لصحة القلب يف بريوت
-  تنظيم الكلية مللتقى اإلبداع الثاين برعاية رئيس اجلامعة، وقد مت تكرمي الفنان األستاذ إلياس الرحباين 

والطالب الفائزين يف املسابقات اخملتلفةيف ختام امللتقى
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كلية الصيدلة
النشاطات العلمية

Science Direct نظمت الكلية دورة تدريبية لطالب مرحلة الدراسات العليا بعنوان -
PMI يف إدارة  Promaster التي تقدم برامج معتمدة من قبل  -  حضور الطالب حماضرة ألقتها شركة 

ORACLE املشاريع باإلضافة إىل الربامج املعتمدة من قبل شركة
يف  املاجستري  لدراسة   Fulbright منح  بشأن   AMIDEAST نظمتها  عمل  ورشة  الطالب  -  حضور 

اجلامعات األمريكية
New Information Technology للسيد سليم جاماتي من شركة Soft Pharm حضور الطالب دورة  -

-  حضور حماضرة بعنوان"طرق كتابة البحث العلمي” ألقاها األستاذ الدكتورأحمد عبد الرحمن من كلية 
طب األسنان

BlomShabeb املشاركة يف دورة التأهيلية لطالب سنوات التخرج نظمتها -
46th Middle East Medical Assembly حضور طالب درجة دكتور يف الصيدلة مؤمتربعنوان -

-  تنظيم الكلية لقاء توجيهي لطالب املستوى اخلامس للصيديل عبدالرحمن صربا، خريج الكلية واملدير 
Roche بشركة

الكلية  خريج  الرفاعي،  حممد  الصيديل  مع  اخلامس  املستوى  لطالب  توجيهي  لقاء  الكلية  -  تنظيم 
Servier واملندوب يف شركة

النشاطات الالصفّية
- تنظيم رحلة ترفيهية إىل غابة الشبانية

- تنظيم دورةللصليب األحمر
- إقامة حفل تعارف

- تنظيم الكلية مباراة يف كرة القدم
- تنظيم الكلية مباراة يف كرة الطاولة

مشروع  أفضل  الختيار  العرب  إجناز  مؤسسة  مع  فرح”  بعنوان"أمواج  مسابقة  يف  -  مشاركةالطالب 
تطوعي لصالح اجملتمع

- إقامة حفل مبناسبة انتهاء العام اجلامعي لطالب مرحلة البكالوريوس يف اوتيل الكراون بالزا
- تنظيم الكليةلليوم الرياضي

كلية الطب
النشاطات العلمية

-  تقدمي فحص وعالج لـ 0 26 حالة يف منطقة البقاع )العيادات الطبية اجملانية( من قبل جمموعة من 
 The Free Medical Clinics الطب  وكلية  البيئة  أبحاث  مركز  من  بتنظيم  وذلك  الكلية  وطالب  األطباء 

باملشاركة مع دار الفتوى
-  زيارات ميدانية نظمها طالب الكلية ملدارس خمتلفة يف بريوت وصيدا وطرابلس وقد شملت احلملة 

موضوعات تهم الطالب يف عمر املراهقة
النشاطات الالصفّية

-  حضور الطالب والعاملون باجملال الصحي فيلم سينمائي بعنوان Unexpected Measures، وقد احتوى 
الفيلم على مادة علمية جيدة وحمفزة للطالب والعاملني يف اجملال الصحي

-  مشاركةالطالب يف حضور اليوم العلمي للكلية بعنوان Hypertension Update، حيث قدمت سلسلة 
حماضرات حول آخر التطورات املتعلقة بالضغط الدم العايل يف خمتلف التخصصات

- تنظيم طالب الفرقة األوىل رحلةإىل "فاريا”، شارك فيها طالب الكلية وبعض أعضاء هيئة التدريس
- مشاركة الطالب بنشاط التربع بالدم بالتعاون مع مركز سانت جود لسرطان األطفال

وبعض  الكلية  طالب  من  مبشاركة  القلوب”  أوتار  على  "أطباء  بعنوان  ثقافية  أمسية  الكلية  -  تنظيم 
فنية  للوحات  معرض  احلفل  تضمن  كما  والفنانني،  اإلعالميني  من  لفيف  وحضور  واإلداريني  األساتذة 

للطالب والطالبات
-  مشاركة طالب الكلية يف BAU lifestyle عرب منشورات قّيمة وشرح مفصل من األطباء يف جماالت 

التدخني واجلمال والصحة العامة
- تنظيم الطالب معرضًا للمخبوزات، على أن يعود ريعه ألطفال مركز سان جود لسرطان األطفال
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كلية طب األسنان
النشاطات العلمية

-  زيارة طالب املرحلة اإلكلينيكية يف مرحلة البكالوريوس للمدرسة األملانيةومت إلقاء حماضرات تثقيفية 
من قبلهم ألطفال املدرسة بعنوان "العناية بالفم واألسنان”

- مشاركة طالب الكلية يف احملاضرة الرتبوية لألطفال األيتام بعنوان "العناية باألسنان” يف حرم بريوت
Pharmacol حماضرة يف العالجات اللبية لطالب مرحلة البكالوريوس من -

-  حماضرة يف العالجات اللبية من Micromrga لطالب مرحلة الدراسات العليا ألقاهاالدكتور رائف شريف 
أستاذ مشارك يف العالجات اللبية، كلية طب األسنان يف جامعة اإلسكندرية

DENTSPLY حماضرة يف طب األسنان الرتميمي والتجميلي لطالب مرحلة البكالوريوس من -
Butler حماضرة بعنوان "العالقة بني مرض السكري وأمراض اللثة” من -

GC-America حماضرة يف طب األسنان الرتميمي والتجميلي لطالب مرحلة البكالوريوس من -
Glaxo Smith Kline حماضرة يف صحة الفم واألسنان لطالب مرحلة البكالوريوس من -

- حماضرة يف تقومي األسنان ألقاها الدكتور طارق البيايل، أستاذ مشارك يف جامعة الربتا
- حماضرة يف العالجات اللبية لطالب مرحلة البكالوريوس من Micromega ألقاها الدكتور رائف شريف

- حماضرة بعنوان "إدارة النفايات الطبية” من وزارة البيئة
- حماضرة يف جراحة الوجه والفكني لطالب الدراسات العليا من قبل حماضرين من الدول العربية

Listerine حماضرة يف صحة الفم واألسنان لطالب مرحلة البكالوريوس من -
-  حماضرة لطالب مرحلة الدراسات العليا بعنوان "استخدام الليزر يف طب األسنان” ألقاهاالدكتور جهاد 

حبلي، رئيس جمعية طب األسنان بالليزر
-  تدريب عملي لطالب مرحلة الدراسات العليا بعنوان "استعمال ميكروسكوب العالجات اللبية” لألستاذ 

الدكتور أحمد هاشم
-  حماضرة لطالب مرحلة الدراسات العليا يف جراحة الفم ألقاها الدكتور طوين فرحا من الواليات املتحدة 

األمريكية
اليخندرا  الدكتورة  ألقتها  التعويضات  العليا تخصص  الدراسات  -  حماضرة وتدريب عملي لطالب مرحلة 

اوروتياز هريماك من ايطاليا
- حماضرة يف اإلحصاء احليوي لطالب مرحلة الدراسات العليا ألقاها الدكتور األستاذ أحمد عبدالرحمن

Critical Appraisal of Research Report ألقاهااألستاذ الدكتور أحمد عبد الرحمن،  -  حماضرة بعنوان 
كلية طب األسنان يف جامعة اإلسكندرية

النشاطات الالصفية
- تنظيم رحلة إىل نهر العاصي

- تنظيم رحلة إىل فاريا
- املشاركة يف معرض BAULife Style من تنظيم قسم النشاطات الطالبية

- فوز الكلية باملرتبة الثانية يف مباراة اجلامعة لكرة القدم
- تنظيم احتفال الكلية السنوي مبناسبة انتهاء العام اجلامعي يف فندق فينيسيا

كلية العلوم الصحية
النشاطات العلمية

-  زيارة طالب الفرقة الثالثة قسم التغذية مصنع التنمية لتصنيع املواد الغذائية يف البقاع بحضوراألستاذ 
الدكتور عادل عمارة أستاذ سالمة وصحة الغذاء

-  إحياء اليوم العاملي للسكري 2012 بعنوان "فلنحمي مستقبلنا من السكري” وذلك برعاية وزير الصحة 
العامة والتعاون مع منظمة الصحة العاملية يف لبنان وبالتنسيق مع اجلمعية اللبنانية للسكري ممثل 

االحتاد الدويل للسكري
-  زيارة طالب الفرقة الثالثة قسم التغذية معمل جابر لأللبان يف منطقة شتورة بحضور األستاذ الدكتور 

عادل عمارة أستاذ سالمة وصحة الغذاء
صحة  خدمات  على  للتعرف  سوكلني  شركة  إىل  التمريض  قسم  الرابعة  الفرقة  لطالب  ميدانية  -  زيارة 

البيئة
- حماضرات عدة يف جمال الغذاء والتغذية ألقاها الطالب قسم التغذيةيف مدرسة مدام نعمة للبنات
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النشاطات الالصفّية
- قامت الكلية بأنشطة ورحالت ترفيهية منها

- أنشطة رياضية يف مالعب حرم بريوت
- رحلة ترفيهية إىل منطقة عيون أرغش

- رحلة ترفيهية إىل غابة األرز وبحرية بنشعي
- رحلة ترفيهية إىل منطقة بلعة - تنورين ووادي قنوبني

BAU lifestyle املشاركة يف الـ -
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ثانيًا: نشاط قسم النشاطات الطالبية

النشاطات الفنية
حرم بريوت

بـ "اليوم املفتوح”، وألول مرة شارك يف هذا النشاط الذي قدمته  العام اجلامعي 2012 - 2013  -  إفُتتح 
الفنانة "رزان مغربي” سبعة من جنوم ستار أكادميي ليتنافس كل من النوادي املشاركة وهم فريق 
املسرح، نادي الرقص الشعبي واحلديث والنادي املوسيقي، كما نادي حماية البيئة ونادي اجلوالة، ومن 

النشاطات الرياضية فريق السباحة، كرة السلة وكرة القدم يف مسابقة الرقص مع النجوم
-  قدم فريق التمثيل مسرحيته اجلديدة بعنوان "حرم معايل الوزير” على خشبة مسرح قاعة جمال عبد 
الناصر وعلى خشبة مسرح اآليروين يف اجلامعة اللبنانية األمريكية ضمن املهرجان الدويل للمسرح 
تأليف حممد السعودي وإخراج حسن املصري وأشرف على هذا  اجلامعي اخلامس عشر وهي من 

العمل املمثل وسام صباغ
الفلكلور  Dance with Passion الذي شمل  -  قدم نادي الرقص الشعبي والرقص احلديث حفاًل بعنوان 
الشعبي وأنواع الرقص احلديثة من الرقصات الغجرية واليونانية واألجنبية والفلسطينية كما اللبنانية، 
الراب  فريق  مع  غنائية  وقفة  العرض  وتخلل  ساكسيانكوزدانيان،  آين  السيدة  الرقص  مدربة  بإشراف 

MOB
-  قدم نادي املوسيقى لوحته الغنائية واملوسيقية بعنوان "حلن وحنني” على مسرح قاعة جمال عبد 
الناصر، حيث أطرب احلفل احلاضرين باألصوات اجلميلة التي تخللت لوحات أندلسية ولوحات موسيقية 

بإشراف وتدريب السيدة "سهى كركي الغزال”
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حرم الدبية
- إفُتتح العام اجلامعي بتنظيم "اليوم املفتوح” احتفاء بالطالب اجلدد

- ُنظم "كرمس” مبشاركة وحضور طالب من خمتلف الكليات
- قدم نادي املوسيقى يف حرم الدبية حفاًل موسيقيًا مميزًا
- قدم نادي املسرح يف حرم الدبية مسرحية "زواج بالقوة”

حرم طرابلس
الفنية والرياضية  باليوم املفتوح وقد تخلل النشاط عرض ألبرز مواهب الطالب  العام اجلامعي  -  إفُتتح 
الذي زاد  الفنان سعد رمضان  النشاط بإطاللة  األندية الطالبية وأنشطتها وأختتم  وكذلك تعريف عن 

من حماس الطالب

النشاطات االجتماعية
حرم بريوت

والفنون  والرقص  املسرح  بني  تنوعت  أنشطة  عدة  ضمت  والتي  لألوالد  الصيفية  الدورة  -  ُنظمت 
اجلامعة  طالب  من  فريق  شارك  وقد  خارجية.  رحالت  إىل  باإلضافة  والطبخ  واملوسيقى  التشكيلية 
عليهم  واإلشراف  األوالد  نشاطات  بتوجيه  النشاطات  لقسم  التابعة  األندية  خمتلف  يف  األعضاء 
وتدربيهم كل وفقًا لهواياته، واختتمت فعاليات الدورة بإقامة حفل تضمن لوحات فنية تنوعت بني غناء، 

رقص ومتثيل، باإلضافة إىل معرض صور وأشغال يدوية
-  ُنظم حفل تعارف، للطالب واملنتسبني اجلدد لألندية يف أوتيل "الكورال بيتش” اجلناح، مبشاركة كافة 

املدربني، وذلك بهدف جمع طالب األندية لتجديد عالقات التواصل فيما بينهم وبني املدربني
- أقيمت ورشة عمل لتعريف أعضاء نادي البيئة اجلدد بأعمال وأهداف النادي

وذلك  حمتاج”،  بتغطي  منك  "بغطى  بعنوان  حملة  التوايل  على  الثالثة  للسنة  البيئة  حماية  نادي  -  نظم 
توعية  إىل  املشروع  هدف  وقد  املعوقني،  مبساعدة  تعنى  التي   ARCENCIEL جمعية  مع  بالتعاون 
بكراسي  واستبدالها  األغطية  جمع  خالل  من  البالستيك  مادة  تدوير  وإعادة  فرز  بشأن  اجلمهور 

للمعوقني احملتاجني
-  نظم نادي حماية البيئة يومًا بيئيًا بعنوان Recycling Day بحضور الفنانة "ماغي بوغصن” والفنان "وسام 
صباغ”، وكان جلمعية Special Olympics لذوي االحتياجات اخلاصة، مشاركة عرب مباراة ودية يف كرة 

القدم مع فريق اجلامعة
-  ُنظمت حملة تربع بعنوان Be Part of Making a Family in Need Happy this Eid، شملت احلملة 
حرمي اجلامعة يف بريوت والدبية، لتوزيع املواد الغذائية واملالبس واألحذية واأللعاب واملبالغ املالية 

على األسر احملتاجة
ومركز  األطفال  طب  ومركز  األمريكية  اجلامعة  يف  الدم  بنك  مع  بالتعاون  بالدم  للتربع  حملة  -  ُنظمت 

سرطان األطفال
-  شاركت اجلامعة بتنظيم مسابقة املاراتون التي يعدها MarathonBLOM Beirut وذلك بـ 350 مشارك 

من أساتذة وإداريني وطالب
واألقسام،تبارى خاللها املوظفون  اإلدارات  بونغ” ملوظفي اجلامعة من خمتلف  "بينغ  -  نظمت بطولة 
على مدى ثالث جوالت، وانتهت بفوز كل من املوظفني "يوسف بكار” باملركز األول و"قاسم عطوي” 

باملركز الثاين و"عمر بكري” باملركز الثالث
Lothan Youth Achievement Center مع طالب اجلامعة، وقدمت عرض مت  -  اجتمعت جمعية لوياك 

فيه سرد خطوات االستعداد لسوق العمل
Bobolink بالتعاون مع مؤسسة Social Media نظمت ندوة إرشادية بعنوان -

حرم الدبية
- نظمت ورشة عمل لنادي I Club بعنوان "التفكري اإلبداعي واالبتكار”

- نظمت ورشة عمل لنادي I Club بعنوان " كيفية العمل حتت الضغط”
- نظمت ورشة عمل لنادي I Club بعنوان "إعطاء وتلقي االنتقادات”

-  أقامت جمعية "لوياك” ندوة للطالب حيث عرضت فيه خطوات تأمني فرص عمل واالستعداد للدخول 
يف احلياة املهنية

-  نظم حفل اختتام املوسم الرياضي للعام اجلامعي 2012 - 2013 ، حيث مت توزيع 75 ميدالية على الفائزين 
بالبطوالت الرياضية
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حرم طرابلس
-  أقام النادي االجتماعي Social Club حملته اخلريية السنوية بعنوان "كلنا لبعض”، حيث متت زيارة بعض 

أحياء مدينة امليناء الفقرية، ووزعت الهدايا على بعض من العائالت احملتاجة
 Agence بالتعاون مع Protegeonsnotreplanete: Un premier pas ندوة بعنوان EPC أقام نادي البيئة  -
Universitaire De La Francophonie، يف قصر نوفل يف طرابلس، حيث مت عرض أبرز مبادرات اجلامعة 

للحفاظ على البيئة
- أقام نادي فرقة اجلوالة نشاط بعنوان "التجول يف الطبيعة” Hiking إىل منطقة تنورين

- أشرف على تنظيم ندوة لـ TEDX AzmiStreet بغية االستعداد إلنشاء نادي TEDX خاص بالفرع
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النشاطات الرياضية
حرم بريوت
• السباحة

- املشاركة يف دورة االستقالل يف 23 - 12 - 2012، وقد فازت اجلامعة باملركز الثاين والثالث
-  املشاركة يف الدورة اجلامعية يف حرم اجلامعة اللبنانية األمريكية LAU عن سباق 50 مرت يف 12 - 1 - 

2013، وقد فازت اجلامعة باملركز الثاين والثالث
-  املشاركة يف الدورة اجلامعية يف حرم اجلامعة األمريكية AUB يف 28 - 2 - 2013، وقد فازت اجلامعة 

باملركز اخلامس
- املشاركة يف الدورة اجلامعية يف اجلامعة اليسوعية USJ يف22 - 3 - 2013

-  املشاركة يف الدورة اجلامعية يف حرم اجلامعة األمريكية AUB يف 19 - 4 - 2013، وقد فازت اجلامعة 
باملركز الثالث

-  املشاركة يف الدورة اجلامعية يف حرم اجلامعة اللبنانية األمريكية LAU يف 25 - 5 - 2013، وقد فازت 
اجلامعة باملركز األول

• كرة السلة
وإحراز   ،2012  -  9  - يف13   clubAlbasatin الـ  وفريق   A اجلامعة  فريق  بني  ودّية  مباراة  يف  -  املشاركة 

اجلامعة املركز األول
وإحراز   ،2012  -  10  -  16 يف   DarAlhandasa الـ  وفريق   A اجلامعة  فريق  بني  ودّية  مباراة  يف  -  املشاركة 

اجلامعة املركز األول
-  املشاركة يف مباراة ودّية بني فريق اجلامعة A وفريق اجلامعة اللبنانية الدولية LIU يف 29 - 10 - 2012، 

وإحراز اجلامعة املركز األول
وإحراز  ،2013  -  10  - يف31   clubAlbasatin الـ  وفريق   A اجلامعة  فريق  بني  ودّية  مباراة  يف  -  املشاركة 

Albasatin club املركز األول
-  املشاركة يف مباراة ودّية بني فريق اجلامعة A وفريق اجلامعة اللبنانية األمريكية LAU يف 5 - 11 - 2012، 

وإحراز LAU املركز األول
 Al Ibad يف 6 - 11 - 2012، وإحراز Al lbad club وفريق الـ B املشاركة يف مباراة ودّية بني فريق اجلامعة  -

club املركز األول
-  املشاركة يف مباراة ودّية بني فريق اجلامعة B وفريق الـ Taadod club يف 13 - 11 - 2012، وإحراز اجلامعة 

املركز األول
11 - 2012، وإحراز  Hoops club يف 13 -  الـ  -  املشاركة يف مباراة ودّية بني فريق اجلامعة )إناث( وفريق 

اجلامعة املركز األول
-  املشاركة يف مباراة ودّية بني فريق اجلامعة B وفريق اجلامعة اللبنانية الدولية LIU يف 19 - 11 - 2012، 

وإحراز اجلامعة املركز األول
-  املشاركة يف مباراة ودّيةبني فريق اجلامعة B وفريق اجلامعة األمريكية AUB يف 27 - 11 - 2012، وإحراز 

اجلامعة املركز األول
-  املشاركة يف مباراة ودّية بني فريق اجلامعة A وفريق الـ ULS يف 29 - 11 - 2012، وإحراز اجلامعة املركز 

األول
وإحراز   ،2012  -  12  -  4 يف   Dar Alhandasa وفريق   A اجلامعة  فريق  بني  ودّية  مباراة  يف  -  املشاركة 

اجلامعة املركز األول
Hoopsclub يف 13 - 2 - 2013، وإحراز  الـ  -  املشاركة يف مباراة ودّية بني فريق اجلامعة )إناث( وفريق 

اجلامعة املركز األول
- مشاركة فريق اجلامعة يف دوري اجلامعات يف 19 - 2 - 2013، وإحراز اجلامعة املركز الثاين

Hoops club يف20 - 2 - 2013، وإحراز الـ  -  املشاركة يف مباراة ودّية بني فريق اجلامعة )إناث( وفريق 
Hoops املركز األول

 AUST يف 25 - 2 - 2013، وإحراز AUST املشاركة يف مباراة ودّية بني فريق اجلامعة )إناث( وفريق الـ  -
املركز األول

-  املشاركة يف مباراة ودّية بني فريق اجلامعة B وفريق الـ AUST يف 28 - 2 - 2013، وإحراز AUST املركز 
األول

- مشاركة فريق اجلامعة B يف دورة جامعة USJ يف 22 - 3 - 2013
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-  املشاركة يف مباراة ودّية بني فريق اجلامعة B وفريق الـ ALmaahadalarabi يف 26 - 3 - 2013، وإحراز 
اجلامعة املركز األول

-  املشاركة يف مباراة ودّية بني فريق اجلامعة )إناث( وفريق اجلامعة اللبنانية األمريكية LAU يف 4 - 4 
- 2013، وإحراز LAU املركز األول

-  املشاركة يف مباراة ودّية بني فريق اجلامعة B وفريق الـ AUB يف 15 - 4 - 2013، وإحراز AUB املركز 
األول

• كرة الطاولة
- املشاركة يف دورة LAU يف 12 - 1 - 2013

- املشاركة يف دورة اجلامعة اللبنانية يف 10 - 3 - 2013، وإحراز اجلامعة املركز الثالث
- املشاركة يف دورة USJ يف 22 - 3 - 2013

- املشاركة يف دورة LAU يف 25 - 5 - 2013
• كرة القدم

-  املشاركة يف مباراة ودّية بني فريق اجلامعة A وفريق الـ Alshababalaarabi club يف 9 - 10 - 2012، وقد 
فازت اجلامعة باملركز األول

-  املشاركة يف مباراة ودّية بني فريق اجلامعة A وفريق الـ Alshababalaarabi club يف 31 - 11 - 2012، 
وكانت النتيجة بتعادل الفريقني

-  املشاركة يف بطولة جامعة بريوت العربية املباراة النهائية ضد MUBS يف 26 - 11 - 2012، وقد فازت 
اجلامعة املركز األول

-  مشاركة فريق كرة القدم املصغرة يف دوري اجلامعات يف 19 - 2 - 2013، وقد فازت اجلامعة املركز 
األول

- مشاركة فريق اجلامعة B يف دورة AUST يف 28 - 2 - 2013، وقد فازت اجلامعة املركز الثالث
- مشاركة فريق كرة القدم للصاالت يف دورة USJ يف 22 - 3 - 2013

-  املشاركة يف مباراة ودّية بني فريق اجلامعة B ضد شركة Trans med يف 8 - 4 - 2013، وفوز شركة 
Trans med

اجلامعة  فازت  وقد   ،2013 -  6  -  18 يف  النهائية(  )املباراة   AUST ضد  اجلامعات  دوري  يف  -  املشاركة 
املركز األول

-  املشاركة يف مباراة ودّية بني فريق اجلامعة B وفريق الـ AUST يف 9 - 5 - 2013، وقد فازت اجلامعة 
املركز األول

• القوس والنشاب
- املشاركة يف دورة التجمع يف 13 - 1 - 2013، وإحراز اجلامعة على املركز الثالث

- املشاركة يف دورة املونالسال يف 3 - 3 - 2013
• العاب القوى

-  املشاركة يف مباراة العاب القوى يف سباق حرج بريوت يف 23 - 9 - 2012، وقد فازت اجلامعة باملركز 
اخلامس )للذكور( واملركز الثالث والرابع )لإلناث(

• كرة الطائرة
- املشاركة يف مباراة ودّية ضد Libaa club يف 9 - 10 - 2012، وإحراز اجلامعة املركز األول

- املشاركة يف مباراة ودّية ضد Majdlyoun club يف 16 - 10 - 2012، وإحراز اجلامعة باملركز األول
- املشاركة يف مباراة ودّية )إناث( ضد LAU يف 6 - 11 - 2012، وإحراز اجلامعة املركز األول

- املشاركة يف مباراة ودّية ضد LAU يف 20 - 11 - 2012، وإحراز اجلامعة املركز األول
- املشاركة يف مباراة ودّية ضد LAU يف 27 - 11 - 2012، وإحراز اجلامعة املركز األول
- املشاركة يف مباراة ودّية ضد AUST يف 11 - 12 - 2012، وإحراز اجلامعة املركز األول
- املشاركة يف مباراة ودّية ضد LAU يف 13 - 12 - 2012، وإحراز اجلامعة املركز األول

- املشاركة يف مباراة ودّية ضد MS يف 21 - 2 - 2013، وإحراز اجلامعة املركز األول
 MS MS )املباراة النهائية( يف21 - 2 - 2013، وإحراز  -  املشاركة يف بطولة جامعة بريوت العربية ضد 

املركز األول
- املشاركة يف مباراة ودّية ضد MS )املباراة النهائية( يف 2013/2/28، وإحراز MS املركز األول

- املشاركة يف مباراة ودّية )إناث( ضد LAU يف12 - 3 - 2012، وإحراز LAU املركز األول
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- املشاركة يف مباراة ودّية ضد LIU يف 13 - 3 - 2012، وإحراز اجلامعة املركز األول
- املشاركة يف مباراة ودّية )إناث( ضد LAU يف 19 - 3 - 2012، وإحراز LAU املركز األول

- املشاركة يف مباراة ودّية ضد LAU يف 19 - 3 - 2012، وإحراز اجلامعة املركز األول
- املشاركة يف مباراة ودّية ضد LAU يف 4 - 4 - 2012، وإحراز اجلامعة املركز األول

- املشاركة يف مباراة ودّية )إناث( ضد LAU يف 4 - 4 - 2012، وإحراز LAU املركز األول
- املشاركة يف مباراة ودّية ضد Alshababjiyeh يف 23 - 4 - 2012، وإحراز اجلامعة املركز األول

- املشاركة يف مباراة ودّية ضد MS يف 25 - 4 - 2012، وإحراز اجلامعة املركز األول
-  املشاركة يف مباراة ودّية ضد Alshababbaasir يف 9 - 5 - 2012، وإحراز نادي Alshababbaasir املركز 

األول
• مواي تاي

- املشاركة يف بطولة اجلامعات ملواي تاي، وقد أحرز منتخب اجلامعة املركز الثاين يف 17 - 5 - 2013
• كرة اليد

- املشاركة يف مباراة ودّية ضد SadakaClub يف 2 - 11 - 2012، وكانت النتيجة بتعادل الفريقني
- املشاركة يف مباراة ودّية ضد LAU يف 26 - 11 - 2012، وقد فازت اجلامعة املركز األول

- املشاركة يف دوري اجلامعات يف 29 - 11 - 2012، وقد فازت اجلامعة باملركز الثالث
- املشاركة يف دورة USJ يف 22 - 3 - 2013
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حرم الدبية
• كرة القدم للصاالت

-  إقامة لقاء رياضي ودي بني فريق اجلامعة وفريق جامعة غلوبل بقاعة اجلمنازيوم وفاز فريق اجلامعة 
بـ 10 - 5 نقاط يف 3 - 10 - 2012

-  إقامة لقاء رياضي ودي بني فريق اجلامعة وفرق جامعة احلريري - املشرف وفاز فريق اجلامعة 4 - 2 
نقاط يف 15 - 10 - 2012

-  إقامة لقاء رياضي ودي بني فريق اجلامعة وفريق اجلامعة اليسوعية املنصورية وفاز فريق اجلامعة بــ 
11 - 4 نقاط يف 5 - 11 - 2012

-  إقامة لقاء رياضي ودي بني فريق اجلامعة وفريق جامعة LIU - صيدا وفاز فريق اجلامعة بــ 5 - 3 نقاط 
يف 6 - 12 - 2012

-  إقامة لقاء رياضي ودي بني فريق اجلامعة وفريق جامعة LIU - البقاع وفاز فريق اجلامعة بــ 11 - 5 نقاط 
يف 20 - 2 - 2013

-  إقامة لقاء رياضي ودي مبشاركة أربع جامعات LIU, AUL, AUCE, BAU وقد فاز فريق LIU على فريق 
اجلامعة

-  املشاركة بدورة اجلامعة اليسوعية USJ الدولية بريوت وفاز فريق اجلامعة باملركز الثالث يف 22 - 3 
2013 -

• كرة القدم
- املشاركة بدورة اجلامعة األمريكية يف 2 - 3 - 2013

- املشاركة بدورة LIU صيدا يف 19 - 3 - 2013
- املشاركة بدورة جامعة LAU بريوت يف 27 - 3 - 2013

فريق  وفاز  الدبية  حرم  يف  البقاع   - املنار  جامعة  وفريق  اجلامعة  فريق  بني  ودي  رياضي  لقاء  -  إقامة 
اجلامعة بــ 4 - 2 نقاط يف 18 - 4 - 2013

بــ 6 - 2  AUST - صيدا وفاز فريق اجلامعة  -  إقامة لقاء رياضي ودي بني فريق اجلامعة وفريق جامعة 
نقاط يف 30 - 4 - 2013

• كرة الطائرة
-  إقامة لقاء رياضي بني فريق اجلامعة وفريق جامعة LAU - البقاع بقاعة اجلمنازيوم بالدبية وفاز فريق 

جامعة LIU بنتيجة 2 - 1 نقاط يف 4 - 10 - 2012
-  إقامة دورة االستقالل األوىل يف قاعة اجلمنازيوم حرم الدبية بلعبة الكرة الطائرة ضمت أربع جامعات 
لبنانية: LIU )صيدا( - MUBS )الدامور( - USEK - BAU وقد فازت جامعة الكسليك باملركز األول، وحّلت 

اجلامعة باملركز الثاين يف28 - 11 - 2012
-  إقامة لقاء رياضي ودي بني فريق اجلامعة وفريق جامعة LAU بريوت وجامعة LAU وفاز فريق جامعة

LAU بــ 2 - 0 نقاط يف 13 - 12 - 2012
-  إقامة لقاء رياضي ودي بني فريق اجلامعة وفريق نادي حصروت الرياضي يف قاعة اجلمنازيوم بالدبية 

وفاز فريق اجلامعة بــ 3 - 1 نقاط يف 19 - 12 - 2012
-  املشاركة بدورة جامعة LIU - صيدا وحاز فريق اجلامعة باملركز األول يف 21 - 3 - 2013

-  إقامة لقاء رياضي ودي بني فريق اجلامعة وفريق نادي اجلية  الرياضي )درجة ثالثة( يف قاعة اجلمنازيوم 
بالدبية وفاز فريق اجلامعة بــ 3 - 1 نقاط يف11 - 4 - 2013

 LIU - )صيدا( AUST - كلية الرتبية LU:إقامة دورة الربيع األوىل يف اجلامعة ضمت أربع جامعات لبنانية  -
)البقاع( - BAU يف قاعة اجلمنازيوم بالدبية وفاز باملركز األول جامعة AUST وحلت اجلامعة يف املركز 

الثاين يف 18 - 4 - 2013
فريق  وفاز   AUST جامعة  يف  صيدا   AUST جامعة  وفريق  اجلامعة  فريق  بني  ودي  رياضي  لقاء  -  إقامة 

اجلامعة بــ 3 - 1 نقاط يف 30 - 4 - 2013
• كرة السلة

-  إقامة لقاء رياضي ودي بني فرق اجلامعة وفريق جامعة احلريري املشرف وفاز فريق جامعة احلريري بــ 
36 - 28 نقاط يف 15 - 10 - 2012

-  إقامة لقاء رياضي ودي بني فريق اجلامعة A وفريق جامعة AUST صيدا بقاعة اجلمنازيوم بالدبية وفاز 
فريق الضيف بــ 57 - 53 نقاط يف 19 - 11 - 2012
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-  إقامة لقاء رياضي بني فريق اجلامعة A وفريق جامعة MUBS الدامور يف قاعة اجلمنازيوم بحرم الدبية 
وفاز فريق اجلامعة بــ 53 - 40 نقاط يف 29 - 11 - 2012

-  إقامة لقاء رياضي ودي بني فريق اجلامعة A وفريق جامعة LIU صيدا يف حرم الدبية وفاز فريق الضيف 
57 - 49 نقاط يف 6 - 12 - 2012

- املشاركة بدورة اجلامعة األمريكية يف 2 - 3 - 2013
-  إقامة لقاء رياضي ودي بني فريق اجلامعة A وفريق جامعة MUBS الدامور يف قاعة اجلمنازيوم بحرم 

الدبية وفاز فريق اجلامعة 51 - 43 نقاط يف 21 - 2 - 2013
-  إقامة لقاء رياضي ودي بني فريق اجلامعة A وفريق جامعة NDU دير القمر يف قاعة اجلمنازيوم بحرم 

الدبية وفاز فريق اجلامعة بــ 53 - 41 نقاط يف 28 - 2 - 2013
- املشاركة بدورة جامعة LIU صيدا يف 19 - 3 - 2013

- املشاركةدورة جامعة LAU بريوت يف 27 - 3 - 2013
• الكيك بوكسينغ

هايكازيان  جامعة  يف  بريوت  هايكازيان  جامعة  وفريق  اجلامعة  فريق  بني  تدريبي  رياضي  لقاء  -  إقامة 
مبشاركة 20 العبًا والعبة يف 29 - 11 - 2012

-  املشاركة بدورة رياضية يف نادي النخبة بشامون مبشاركة 20 العبًا متثلت بالنوادي التالية: نادي النخبة 
2 - نادي غولدن - جامعة بريوت العربية

النخبة  بــ 15 نقطة ونادي  الثاين  بــ 17 نقطة وحلت اجلامعة باملركز  -  وقد حل نادي غولدن باملركز األول 
بشامون باملركز الثالث بــ 14 نقطة يف 5 - 12 - 2012

-  إقامة لقاء رياضي بني فريق اجلامعة وفريق جامعة AUST األشرفية إنتهى بالتعادل 4 - 4 نقاط لكل 
من اجلامعتني يف 10 - 12 - 2012

-  إقامة لقاء رياضي ودي بني فريق اجلامعة وفريق نادي احلكمة اجلديدة وفاز فريق اجلامعة بــ 7 مباريات 
مقابل 3 مباريات لنادي احلكمة يف 13 - 12 - 2012

-  إقامة لقاء رياضي ودي بلعبة الكيك بوكسينغ بني فريق جامعة بريوت العربية حرم الدبية وفريق نادي 
اللواء الرياضي بريوت بنادي التعاضد بريوت وانتهى اللقاء بفوز نادي اللواء الرياضي على فريق اجلامعة 

بنتيجة 5 - 1 يف 18 - 12 - 2012
 3 بــ  اجلامعة  فريق  وفاز  عيتات  بنادي  عيتات  نادي  وفريق  اجلامعة  فريق  بني  ودي  رياضي  لقاء  -  إقامة 

ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية يف 20 - 2 - 2013
-  إقامة لقاء رياضي بني فريق اجلامعة وفريق جامعة AUST )صيدا( بجامعة AUST وفاز فريق اجلامعة 

بــ 5 - 3 يف 16 - 4 - 2013
-  املشاركة يف بطولة لبنان التي نظمتها جامعة AUST وفاز فريق اجلامعة ميداليتان ذهبية يف 17 - 5 

2013 -
• الشطرجن

- املشاركة ببطولة لبنان يف جامعة بريوت العربية يف كلية الهندسة يف بريوت يف 7 - 10 - 2012
فريق  وفاز  امللك  يسوع   NDU جامعة  يف   NDU وجامعة  اجلامعة  فريق  بني  ودي  رياضي  لقاء  -  إقامة 

اجلامعة بــ 18.50 نقطة مقابل 17.50 يف 1 - 12 - 2012
- املشاركة بدورة امليالد بناًء للدعوة املوجهة من جامعة AUST االشرفية يف 8 - 12 - 2012

- مشاركة فريق اجلامعة بدورة رياضية يف جامعة LAU بريوت يف 12 - 1 - 2013
- املشاركة ببطولة لبنان للجامعات يف جامعة الهايكازيان يف 2 - 3 - 2013

- املشاركة بدورة رياضية يف جامعة LAU يف 25 - 5 - 2013
• الريشة الطائرة

بالتعادل  النتيجة  وانهت  بعبدا  األنطونية  اجلامعة  وفريق  اجلامعة  فريق  بني  ودي  رياضي  لقاء  -  إقامة 
للفريقني 5 - 5 نقاط يف20 - 11 - 2012

-  إقامة الدورة اجلامعية الثانية Badminton يف جامعة بريوت العربية حرم الدبية ضمت 4 جامعات لبنانية 
يف 5 - 12 - 2012 وهي: اجلامعة اليسوعية - اجلامعة اللبنانية - اجلامعة احلديثة للعلوم والتكنولوجيا 

- جامعة بريوت العربية
• كرة املضرب

بريوت  التعاضد  نادي  يف  بريوت  هايكازيان  جامعة  وفريق  اجلامعة  فريق  بني  ودي  رياضي  لقاء  -  إقامة 
وانتهت النتيجة بتعادل الفريقني 4 - 4 نقاط يف 27 - 11 - 2012
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التعاضد بريوت وفاز  التعاضد بريوت يف نادي  -  إقامة لقاء رياضي ودي بني فريق اجلامعة وفريق نادي 
نادي التعاضد بــ 3 1نقاط يف 20 - 12 - 2012

-  إقامة لقاء رياضي ودي بني فريق اجلامعة وفريق جامعة USJ يف نادي التعاضد بريوت وفاز فريق جامعة 
بريوت العربية مبباريات اللعب الفردي وخسارته مبباراة الزوجي يف 5 - 3 - 2013

- مشاركة فريق اجلامعة بدورة جامعة USJ الدولية بريوت يف 24 - 3 - 2013
• النشاطات الرياضية الداخلية

-  إقامة لقاء رياضي بلعبة كرة القدم بني فريق جامعة بريوت العربية حرم الدبية وفريق موظفي كلية 
العلوم يف 9 - 10 - 2012

-  إقامة لقاء رياضي بلعبة كرة السلة بني فريق كرة السلة B وفريق موظفي كلية الهندسة والعلوم يف 
2012 - 11 - 5

- إقامة بطولة جامعة بريوت العربية - حرم الدبية بلعبة كرة السلة StreetBall يف 13 - 11 - 2012
- إقامة بطولة جامعة بريوت العربية - حرم الدبية بلعبة الكرة الطائرة VolleyBall يف 26 - 11 - 2012

- إقامة بطولة جامعة بريوت العربية - حرم الدبية بلعبة الريشة الطائرة Badminton يف  4 - 12 - 2012
فرع  العربية  بريوت  جامعة  وفرق  الدبية  حرم  العربية  بريوت  جامعة  فرق  بني  رياضي  نشاط  -  إقامة 

طرابلس يف 10 - 12 - 2012 باأللعاب التالية: كرة القدم للصاالت - كرة الطاولة
- إقامة بطولة جامعة بريوت العربية - حرم الدبية بلعبة اللياقة البدنية يف 5 - 12 - 2012

التجارة بريوت  الدبية وطالب كلية  بحرم  التجارة  القدم لطالب كلية  بلعبة كرة  رياضي ودي  لقاء  -  إقامة 
بحرم الدبية يف 14 - 12 - 2012

- إقامة بطولة جامعة بريوت العربية - حرم الدبية بلعبة كرة الطاولة PingPong يف 18 - 12 - 2012
احلرج  الوليد  بن  خالد  كلية  مدارس:   4 إىل  ينتمون  طالب   130 مبشاركة  رياضي  مدرسي  يوم  إقامة   -
املقاصد - كلية خديجة الكربى املقاصد - مدرسة احلريري الثانية - مدرسة اإلميان باأللعاب الرياضية 

التالية : كرة القدم - كرة السلة - كرة الطاولة يف 25 - 1 - 2013
-  إقامة لقاء رياضي بلعبة كرة القدم بني فريق موظفي جامعة بريوت العربية - حرم الدبية وفريق أفراد 
الهيئة التعليمية )حرم الدبية( وانتهى اللقاء بفوز فريق أفراد الهيئة التعليمية بنتيجة 5 - 3 نقاط يف 

2013 - 1 - 31
وفريق  الدبية  حرم   - العربية  بريوت  جامعة  موظفي  فريق  بني  القدم  كرة  بلعبة  رياضي  لقاء  -  إقامة 
موظفي فرع طرابلس يف حرم الدبية وانتهى اللقاء بفوز فريق موظفي الدبية بنتيجة 6 - 2 يف 1 - 2 

2013 -
- إقامة بطولة جامعة بريوت العربية - حرم الدبية بلعبة البلياردو يف 28 - 2 - 2013

-  إقامة لقاء رياضي بلعبة كرة القدم بني فريق أفراد الهيئة التعليمية وفريق طالب كلية التجارة بقاعة 
اجلمنازيوم يف حرم الدبية يف 15 - 3 - 2013

بقاعة  العلوم  كلية  موظفي  وفريق   A السلة  كرة  فريق  بني  السلة  كرة  بلعبة  رياضي  لقاء  -  إقامة 
اجلمنازيوم يف حرم الدبية يف 7 - 3 - 2013

- إقامة بطولة جامعة بريوت العربية - حرم الدبية بلعبة الشطرجن يف 8 - 3 - 2013
النتيجة  -  إقامة لقاء رياضي بلعبة كرة القدم بني فريق كرة القدم وفريق موظفي حرم الدبية وانتهت 

بفوز فريق املوظفني 2 - 1 يف 21 - 3 - 2013
و280  30فريقًا  مبشاركة  للصاالت  القدم  كرة  بلعبة  الدبية  حرم   - العربية  بريوت  جامعة  بطولة  -  إقامة 

طالبًا يف 22 - 3 - 2013
-  إقامة يوم رياضي مع اللواء السادس يف اجليش اللبناين شملت االلعاب الرياضية التالية كرة قدم - كرة 

قدم صاالت - كرة السلة يف 28 - 3 - 2013
- إقامة بطولة جامعة بريوت العربية - حرم الدبية بلعبة كرة اليد يف 11 - 4 - 2013

- إقامة بطولة جامعة بريوت العربية - حرم الدبية بلعبة الكيك بوكسينغ يف 18 - 4 - 2013
- إقامة بطولة جامعة بريوت العربية - حرم الدبية بلعبة القوة البدنية يف 24 - 4 - 2013
- إقامة بطولة جامعة بريوت العربية - حرم الدبية بلعبة كرة املضرب يف20 - 5 - 2013
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النشاطات الرياضية الدولية
شارك فريق اجلامعة بالدورة اجلامعية الدولية التي نظمتها جامعة USJ ومت إحراز النتائج التالية:

-  إحراز املركز الثالث بلعبة كرة القدم للصاالت بعد التغلب على اجلامعة الكويتية واالملانية واليسوعية 
وجامعة بريوت العربية حرم بريوت

الثاين بلعبة كرة الطاولة وتأهل الالعب حممد بنوت للعب ببطولة العامل للجامعات والتي  -  إحراز املركز 
ستقام يف مدينة كازان الروسية من 6 اىل 17 متوز املقبل

-  املشاركة ببطولة اجلامعات العربية بلعبة كرة السرعة والتي أقيمت يف مدينة االقصر يف جمهورية 
مصر العربية وقد حل طالب اجلامعة باملركز الثاين بالرتتيب العام للبطولة بعدما حصدوا أربع ميداليات 

فضية وواحدة برونزية من 9 - 15 - 3 - 2013
-  شارك فريق اجلامعة بالدورة اجلامعية الدولية التي أقيمت يف جامعة بوغزيزي يف اسطنبول برتكيا 

من 9اىل 13 أيار 2013
حرم طرابلس

• البطوالت الرياضية الداخلية
- بطولة كرة السلة املصغرة STREETBALL شارك فيها 8 فرق يف 5 - 11 - 2012

- بطولة الكليات )كرة سلة( يف 11 - 5 - 2013
- بطولة كرة الطاولة شارك فيها 24 طالبا يف 3 - 12 - 2012

- بطولة كرة الطاولة )زوجي( يف 11 - 5 - 2013
- بطولة الشطرجن و شارك فيها 10طالب يف 18 - 2 - 2013
- بطولة البلياردو وشارك فيها 24 طالبًا يف 12 - 3 - 2013

- بطولة البلياردو )زوجي( يف 11 - 5 - 2013
- بطولة كرة القدم املصغرة شارك فيها 112 طالبًا وزعوا على 16 فريق يف 31 - 3 - 2013

- بطولة كرة الطائرة شارك فيها 12 طالبًا و12 طالبة يف 22 - 4 - 2013
- بطولة البلياردو للموظفني شارك فيها 10 موظفني يف 26 - 12 - 2012

- مباراة كرة قدم بني األساتذة والطالب حيث فاز فريق الطالب بنتيجة 5 - 3 نقاط يف 11 - 5 - 2013
- حفل توزيع اجلوائز يف البطوالت الرياضية الداخلية على املتمّيزين يف الفرق الرياضية اخملتلفة وذلك 
الكليات واملدير اإلداري لفرع طرابلس وحشد من طالب الفرعووّزعت خالل احلفل 64  -  بحضور مدراء 
ميدالية بني ذهبية و فضية على الفائزين بالبطوالت الرياضية الداخلية، و7 دروع على الطالب املتميزين 

يف الفرق الرياضية يف 15 - 5 - 2013
• املباريات اخلارجية

كرة السلة
-  أقيمت مباريات خارجية لفريق كرة السلة مع عدد من اجلامعات منها: جامعة البلمند، جامعة املنار، 

جامعة سيدة اللويزة، جامعة اللبنانية الدولية وجامعة الكسليك وفوز فرع طرابلس بــ 4 مباريات
العزم  جمعية  منها:  املؤسسات  من  عدد  مع  )إناث(  السلة  كرة  لفريق  خارجية  مباريات  -  أقيمت 

والسعادة، فريق Challenge، جامعة املنار وفوز لصالح فرع طرابلس مبباريتني
كرة الطاولة

-  أقيمت مباراة جامعة بريوت العربية )فرع طرابلس( مع جامعة بريوت العربية )حرم الدبية( وكان التميز 
للطالب )خضر مكاوي( الذي فاز بثالث مباريات وخسر مباراة واحدة يف 17 - 12 - 2013

-  مشاركة فريق اجلامعة يف البطولة التي نظمتها جامعة LIU وقد حاز فريق اجلامعة باملركز الثاين يف 
بطولة الفرق

كرة الطائرة الذكور
-  مشاركة فريق اجلامعة يف البطولة التي نظمتها جامعة LIU انتهت املباراة بفوز فريق اجلامعة بنتيجة 

3 - 0 نقاط يف 11 - 2 - 2013
مشاركة فريق اجلامعة يف البطولة التي نظمتها جامعة LIU انتهت املباراة بفوز فريق اجلامعة بنتيجة 

2 - 0 نقاط يف 11 - 3 - 2013
مشاركة فريق اجلامعة مع فريق قنات )ناشئني( انتهت املباراة بفوز فريق قنات بنتيجة 2 - 1 نقاط يف 

2013 - 4 - 8
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كرة الطائرة اإلناث:
-  مشاركة فريق اجلامعة مع فريق القلمون انتهت املباراة بفوز فريق القلمون بنتيجة 2 - 0 نقاط يف 

2013 - 4 - 22
-  مشاركة فريق اجلامعة مع جامعة LIU انتهت املباراة بفوز فريق اجلامعة بنتيجة 2 - 0 نقاط يف 6 - 5 

2013 -
كرة القدم

ULF - جامعة  القدم )ذكور( مع عدد من اجلامعات منها: جامعة  لفريق كرة  -  أقيمت مباريات خارجية 
املنار - اجلامعة اللبنانية الدولية - فريق ببنني - جامعة الـ AUL - جامعة بريوت العربية حرم الدبية وفوز 

فرع طرابلس ب9 مباريات
البطوالت اجلامعية - كرة القدم

-  مشاركة فريق اجلامعة يف بطولة نادي KAMIKAZ للجامعات واألنديةواخلروج من الدور نصف النهائي 
بعد اخلسارة أمام فريق املري بنتيجة 4 - 3 نقاط يف 11 - 2 - 2013

- املشاركة يف بطولة الشمال للجامعات التي انطلقت يف 29 - 4 - 2013
- الفوز باملباراة األوىل على جامعة اإلصالح 6 - 0 نقاط

- الفوز باملباراة الثانية عل جامعة املنار 6 - 2 نقاط
- الفوز باملباراة الثالثة على جامعة ULF7 - 1 نقاط

- الفوز باملباراة النصف نهائية على جامعة AUL5-1 نقاط
- الفوز باملباراة النهائية على فريق جامعة LIU بنتيجة 6 - 5 نقاط

- إحراز لقب بطولة الشمال للجامعات
- املشاركة يف بطولة LIU التي انطلقت يف 1 - 5 - 2013

- الفوز باملباراة األوىل على جامعة AUCE5-1 نقاط
- الفوز باملباراة الثانية على جامعة NDU )برسا( 2 - 1 نقاط بركالت الرتجيح
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باإلضافة  هذا  والنجاح،  التمّيز  حتقيق  أجل  من  طرابلس  يف   2013  -  2012 اجلامعي  العام  جهود  توحدت 
حافاًل  عامًا  كان  وقد  للجامعة،  النهائي  التسليم  بغية  الفرع  يف  املباين  أعمال  كافة  إنهاء  تسريع  إىل 
سادت  التي  األمنية  األحداث  أّن  إال  والثقايف  والعلمي،  األكادميي،  املستوى  على  اخملتلفة  بالنشاطات 
منطقة الشمال بشكل عام ومدينة طرابلس بشكل خاص، أّثرت سلبًا على بعض األنشطة املندرجة 

ضمن الرزنامة األكادميية والثقافية للعام اجلامعي 2012 - 2013 وقد تضمنت النشاطات ما يلي:
•  تنظيم اليوم الفتوح يف املالعب اخلارجية للجامعة ترحيبًا بالطالب اجلدد، حيث تخلل النشاط عرض ألبرز 
مواهب الطالب الفنية والرياضية وكذلك تعريف عن األندية الطالبية وأنشطتها، واختتم بإطاللة للفنان 

سعد رمضان يف 4 تشرين األول 2012
•  تنظيم ورشة عمل بعنوان "اإلرث الثقايف ملدينة الفيحاء” للمصور اإليطايل غايتانو بالزماتي بالتعاون مع 

مؤسسة دانتي أليغيريي اإليطالية يف طرابلس وكلية الهندسة املعمارية يف 24 تشرين الثاين 2012
للمحامية  األوسطي”  والشرق  األمريكي  اجملتمع  يف  اللبنانية  املرأة  "دور  بعنوان  حماضرة  •  تنظيم 

األستاذة جمانة كريوز يف 29 تشرين الثاين 2012
األستاذ  للصحايف  واملنطقة”  العربي  العامل  يف  واملتغريات  "لبنان  عنوان  حتت  حماضرة  •  تنظيم 

سركيس نعوم يف 11 كانون الثاين 2013
Posterior Composite Restoration للدكتورة غادة باسيل بالتعاون مع كلية  •  تنظيم حماضرة بعنوان 
طب األسنان يف اجلامعة، وجمعية متخرجي جامعة بريوت العربية يف الشمال، ونقابة أطباء األسنان، 
، تلتها ورشة عمل بعنوان Mastering Anterior Esthetic Restorations للدكتورة هاال رجب من كلية 

طب األسنان يف 1 شباط 2013
•  تنظيم حماضرة بعنوان "ربيع لبنان وإمكانية جتديده” لسعادة األستاذ سمري فرجنية يف 8 شباط 2013

• تنظيم حفل توقيع كتاب "عرب بال قضية” ملعايل الوزير األستاذ غازي العريضي يف 22 شباط 2013
الدبية  بالتعاون مع كلية الهندسة يف حرم   Mobility Trends in Education •  تنظيم حماضرة بعنوان 
نبيل  الدكتور  APPLE يف الشرق األوسط مبشاركة  للمهندس عماد سّنو، مدير تطوير أعمال شركة 

مريزا يف 6 آذار 2013
• املشاركة مبعرض الكتاب السنوي الذي أقيم يف معرض رشيد كرامي الدويل يف 1 إىل 12 أيار 2013

•  تنظيم حماضرة توعية بعنوان "اجلرائم اإللكرتونية وخطرها على اجملتمع” للمقّدم إيلي بيطار، رئيس 
مكتب االستعالم التقني يف قسم مكافحة اإلرهاب واجلرائم الهامة يف املديرية العامة لألمن الداخلي 

بالتعاون مع جمعية أصدقاء قوى األمن الداخلي يف 13 أيار 2013
• تنظيم لقاء ألسرة اجلامعة ضمن يوم ترفيهي يف El-Rancho منطقة أدما يف 14 نيسان 2013
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صالة املعارض يف حرم طرابلس
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قاعة اإلحتفاالت يف حرم طرابلس
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كان العام اجلامعي 2012 - 2013 من األعوام التي أحدثت التغريات وأجنزت الكثري من النشاطات وخاصة 
يف مراكز اجلامعة: مركز االستشارات والدراسات، مركز اللغات، املركز اإلعالمي، مركز حقوق اإلنسان، 
مركز ريادة األعمال، ومركز أبحاث البيئية والتنمية. فاجلامعة تسري بنهج التطّور وخدمة اجملتمع بصورة 

مستمرة بغية اإلسهام إيجابيًا على البيئة احمليطة بها.

أواًل: مركز االستشارات والدراسات
يستمر مركز االستشارات والدراسات يف تقدمي االستشارات واخلدمات التعليمية والتدريبية للمؤسسات 
واجلهات اخلارجية وإجراء دورات متخصصة للطالب لتحسني مهاراتهم التقنية والعملية واحلصول على 

شهادات عاملية وذلك بهدف مواكبة التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل.
االستشارات واالختبارات

مت إجراء عدد من األعمال اخملربية واالستشارية، على الشكل التايل:
• ثالث استشارات هندسية

• 882 عينة اختبارات هندسية
• 88 عينة اختبارات مياه

• 153 عينة اختبارات صيدالنية
حتديث خمتربات الكمبيوتر

• مت إضافة 45 كمبيوتر جديد مبواصفات عالية اجلودة تلبية حلاجة دورات املركز
• مت إنشاء خمترب كمبيوتر خاص مبركز االستشارات سعة 20 طالب يف منتدى االنرتنت

• مت حتديث خمترب الكمبيوتر يف الـ B1 وتنظيمه، بشكل التايل:
- خمترب بسعة 23 طالب

- خمترب بسعة 20 طالب
- خمترب خمصص لالمتحانات بسعة 10 طالب

خمتربات الكليات
• مت جتهيز اخملترب اخلاص بربنامج البرتول لكلية الهندسة

• مت إضافة جهاز تقطري لزوم خمترب الرقابة الدوائية لكلية الصيدلة
• مت إضافة جهاز Potentiostat, Galvanostat & FRA Intrument لزوم خمترب الكيمياء لكلية العلوم

االتفاقيات واالجتماعات
• مت القيام بعدد من االجتماعات مع شركات عدة وهي:

-  VBeyond الوكيل احلصري املعتمد المتحانات الـ ICDL يف لبنان، حيث مت إبرام اتفاقية العتماد جامعة 
بريوت العربية يف حرميها بريوت وطرابلس مركزًا معتمدًا إلجراء االمتحانات

CMA, CPA, CFA, CIA وقد مت  -  Morgan والتي تقدم برامج تخصصية خلريجي التجارة وإدارة األعمال 
االتفاق على خطة عمل لتسويق براجمها لطالب اجلامعة واخلريجني

• مت باإلضافة إىل ذلك، تنفيذ ورش عمل يف كلية التجارة وإدارة األعمال:
-  BIM وجاري العمل على إبرام اتفاقية تعاون لتدريب طالب الهندسة والهندسة املعمارية على برنامج 

Revit
االتفاق على خطة عمل لتسويق براجمها  CAPM & P6 وقد مت  برناجمي  -  PROMASTAR والتي تقدم 

لطالب اجلامعة
املعتمد   CISCO برامج  تطوير  بهدف  وذلك  االتصاالت  جمال  يف  متخصصني  مع  اجتماعات  عقد  -  مت 

CCNP تدريسها. وجاري العمل العتماد اجلامعة مركزا لتدريس برنامج
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دورات بالتعاون مع الكليات
• تفصيل دورات املركز للعام اجلامعي 2012 - 2013

ICDL دورات يف الـ
بإعداد  القيام  مت  الطالب،  تخرج  شروط  من  كشرط   ICDL الـ  شهادة  اجلامعة  اعتماد  بعد 
هذه  على  احلصول  وجوب  على  الطالب  وتوعية  بأهميته  للتعريف  الربنامج  عن  حماضرة 

الشهادة وكانت النتيجة على الشكل اآلتي:
• حرمي بريوت والدبية

مت تنفيذ 13 دورة تدريبية يف الـ ICDL وبلغ عدد املشاركني 347 طالب.
• حرم طرابلس

مت تنفيذ 4 دورة تدريبية يف الـ ICDL وبلغ عدد املشاركني 97 طالب.

عدد املشاركني

36

32

30

52

16

20

82

16

29

33

18

16

380

عدد الدورات

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

إسم الدورة

CPA

Automotive

Robot Millennium

Scanner

Heat Exchanger

Swimming Pool

SoftPharm

Forensic Medicine

HACCP

Manual Therapy

A+

CCNA

الكلية

التجارة وإدارة األعمال

الهندسة

الصيدلة

الطب

العلوم الصحية

األكادمييات الدولية

اجملموع
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ثانيًا: مركز اللغات
وذلك   ،2013  -  2012 اجلامعي  العام  من  والربيع  اخلريف  فصلي  خالل  نشاطات  بعدة  اللغات  مركز  قام 

بالتنسيق مع كلية اآلداب.
فصل اخلريف 2012 - 2013

•  مت إجراء مقابالت مع عدد من األساتذة كمرشحني للتعليم يف الدورات املكثفة يف حرمي اجلامعة يف 
بريوت وطرابلس

• مت حضور صف دراسي للمرشحني كجزء من متطلبات التقدم لهذا املنصب
• مت انتداب أعضاء تدريس جدد

 INTE100 / 101 – INTE102 – INTE103 & INTEA104 مت طرح برنامج صفوف مقررات الدورات املكثفة  •
بحرم اجلامعة يف بريوت والدبية وطرابلس

• مت طرح صف اللغة العربية لغري الناطقني فيها TAFL يف حرم اجلامعة يف بريوت
املعتمد  الكتاب  وتفعيل  القصوى  االستفادة  ضمان  بهدف  وذلك  أسبوعية  تدريس  خطط  وضع  •  مت 

ومتابعة املدرسني وأخذ تغذيتهم العائدة بالنسبة للكتب اجلديدة املستخدمة
•  مت التنسيق مع أعضاء هيئة التدريس للتخطيط واملتابعة ووضع الربامج الزمنية لالختبارات واالمتحانات 

وإجراء امتحانات نصف الفصل ونهايته يف حرمي اجلامعة يف بريوت وطرابلس
• مت إجراء مشاهدة صفية لألساتذة يف بريوت والدبية وطرابلس

• مت متابعة خمترب اللغات
خالصة:

عدد األساتذة

4

2

5

4

15

عدد األساتذة

-

2

1

1

4

عدد الصفوف

24

3

5

4

16

عدد الصفوف

-

3

3

2

8

املقرر

INTE100 - 101

INTE102

INTE103

INTE104

اجملموع

املقرر

INTE100 - 101

INTE102

INTE103

INTE104

اجملموع

عدد املشرتكني املسجلني

230

145

225

178

787

عدد املشرتكني املسجلني

-

130

167

18

315

حرم بريوت

حرم الدبية
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اخلالصة العامة:

فصل الربيع 2012 - 2013
•  مت إجراء مقابالت مع عدد من األساتذة كمرشحني للتعليم يف الدورات املكثفة يف حرمي اجلامعة يف 

بريوت وطرابلس
• مت حضور صف درسي للمرشحني كجزء من متطلبات التقدم لهذا املنصب

 NTE100 / 101- INTE102 - INTE103 & INTE104 مت طرح برنامج صفوف مقررات الدورات املكثفة  •
بحرم اجلامعة يف بريوت والدبية وطرابلس

املعتمد  الكتاب  وتفعيل  القصوى  االستفادة  ضمان  بهدف  وذلك  أسبوعية  تدريس  خطط  وضع  •  مت 
ومتابعة املدرسني وأخذ تغذيتهم العائدة بالنسبة للكتب اجلديدة املستخدمة

•  مت التنسيق مع أعضاء هيئة التدريس للتخطيط واملتابعة ووضع الربامج الزمنية لالختبارات واالمتحانات 
وإجراء امتحانات نصف الفصل ونهايته يف حرمي اجلامعة يف بريوت وطرابلس

INTEA104 مت تعيني كتب وقصص ملقرر اللغة االجنليزية •
• مت إجراء مشاهدة صفية لألساتذة يف بريوت والدبية وطرابلس

• مت متابعة خمترب اللغات
األنشطة األخرى

ورشة عمل عن االجتاهات املتعددة يف تعليم اللغة االجنليزية يف جامعة هايكازيان حضرتها السيدة 
غنى عيتاين، وتضمنت الورشة عرضا تطبيقيا للوسائل والطرائق واالسرتاتيجيات احلديثة يف حقل التعلم 

والتعليم يف 16-15 - 2 - 2013.

عدد األساتذة

1

2

2

1

6

عدد األساتذة

8

6

9

7

30

عدد الصفوف

4

3

3

2

12

عدد الصفوف

8

9

11

7

35

املقرر

INTE100 - 101

INTE102

INTE103

INTE104

اجملموع

املقرر

INTE100 - 101

INTE102

INTE103

INTE104

اجملموع

عدد املشرتكني املسجلني

165

136

153

47

501

عدد املشرتكني املسجلني

395

411

545

243

1594

حرم طرابلس
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عدد األساتذة

2

4

4

10

عدد األساتذة

2

1

1

4

عدد األساتذة

3

3

1

7

عدد الصفوف

3

5

5

13

عدد الصفوف

3

3

2

8

عدد الصفوف

3

3

2

8

املقرر

INTE102

INTE103

INTE104

اجملموع

املقرر

INTE102

INTE103

INTE104

اجملموع

املقرر

INTE102

INTE103

INTE104

اجملموع

عدد املشرتكني املسجلني

133

248

184

565

عدد املشرتكني املسجلني

94

139

44

277

عدد املشرتكني املسجلني

150

149

50

349

حرم بريوت

حرم الدبية

حرم طرابلس

اخلالصة العامة:

اخلالصة:

عدد األساتذة

5

8

6

19

عدد الصفوف

9

11

9

29

املقرر

INTE102

INTE103

INTE104

اجملموع

عدد املشرتكني املسجلني

377

536

278

1191
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ثالثًا: املركز اإلعالمي
اإلعالم  قسم   - اآلداب  كلية  لطالب  اخلدمات  بتقدمي  اآلن  وحتى   2007 سنة  من  اإلعالمي  املركز  يستمر 
وتصوير  وإذاعي  تلفزيوين  إخراج  من  التدريبية  الربامج  خالل  من  اجملاالت  كافة  يف  وللمتخصصني 
فوتوغرايف وتلفزيوين وإنتاج األفالم القصرية والوثائقية فضاًل عن أصول تقدمي نشرات األخبار التي تعتمد 
مهارات تركيز الصوت وخمارج احلروف. ويهدف هذا املركز إىل إبراز جهود اجلامعة ونشاطاتها وفعاليتها 
إعالميًا، ويكون حلقة وصل إعالمية بني اجلامعة وبني القطاعات اخملتلفة وصناعة صورة منطية إيجابية 

وحضارية.
• من نشاطات املركز اإلعالمي لهذا العام:

- تنظيم ورشة عمل لإلعالمي ماجد بو هدير بعنوان I Can, I will, I do من 12 - 13 نيسان 2013
- تنظيم ورشة عمل لإلعالمي بسام براك بعنوان "فن األداء” من 29 - 30 نيسان 2013
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رابعًا: مركز حقوق اإلنسان
قدم مركز حقوق اإلنسان لعام 2012 - 2013 إجنازات كبرية على صعيد خدمة اجملتمع وما زالت نشاطاته 

مستمرة من خالل التوعية والتثقيف والتزود باملهارات املطلوبة من أجل مستقبل واعد.
وأعمال املركز لهذا العام هي:

-  قام مدير املركز الدكتور عمر حوري بتمثيل اجلامعة وذلك كعضو مؤسس يف الشبكة العربية األكادميية 
حلقوق اإلنسان يف اجتماعات الشبكة الدورية يف األردن يف 5 - 7 أيلول 2013

-  نظم املركز مسابقة احملاكمة الصورية اإلقليمية بالتعاون مع معهد راؤول والينربغ حلقوق اإلنسان 
والقانون اإلنساين يف 22 و23 أيلول 2012

السالم  بناء  يف  املساهمة  املسيحي  اإلسالمي  احلوار  يستطيع  "هل  بعنوان  ندوة  املركز  -  نظم 
واالستقرار؟” بالتعاون مع مؤسسة أديان وذلك مع احملاضرين الشيخ حممد أبو زيد واألب فادي ضو 

يف اجلامعة يف 23 تشرين الثاين 2012
-  نظم املركز ورشة عمل حول كيفية تخطيط وتنفيذ البحث القانوين بالتعاون مع معهد راؤول والينربغ 

حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف 4 - 5 كانون األول 2012
-  نظم املركز عرض لفيلم "من احلرب إىل املصاحلة" كجزء من نشاطات نادي احلوار واملواطنة احلاضنة 

للتنوع يف 7 آذار 2013؛
-  نظم املركز حماضرة حول املفقودين يف لبنان بالتعاون مع جمعية Act for the Disappeared يف 9 

آذار 2013
الشبكة  يف  مؤسس  كعضو  وذلك  األردن  يف  اجلامعة  بتمثيل  حوري  عمر  الدكتور  املركز  مدير  -  قام 

العربية األكادميية حلقوق اإلنسان يف اجتماعات الشبكة الدورية يف 10 - 14 نيسان 2013
-  نظم املركز ورشة عمل حول السعي إىل الدميقراطية وذلك مبشاركة حماضرين من مصر ولبنان يف 

20 نيسان 2013
- نظم املركز ورشة عمل حول القيادة وحقوق اإلنسان بالتعاون مع جمعية DLR يف 3 أيار 2013

-  قام مدير املركز الدكتور عمر حوري بتمثيل اجلامعة يف زيارة عمل إىل هولندا وذلك كجزء من برنامج 
القانون اجلنائي الدويل بني اجلامعات اللبنانية يف 5 - 9 أيار 2013

-  نظم املركز نشاط تبادل طالب مشرتك بعنوان "الدين وحقوق اإلنسان”، بالتعاون مع جملس البحوث 
يف القيم والفلسفة ومشروع احلماية يف جامعة جونز هوبكنز يف 13و 14و 17 أيار 2013

-  نظم املركز النسخة الثالثة من معرض اجلمعيات 2013 وذلك مبشاركة 29 جمعية ناشطة يف جمال 
حقوق اإلنسان واجملتمع املدين يف 16 أيار 2013
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خامسًا: مركز ريادة األعمال
Tempus Aspire برنامج ريادة األعمال بالتنسيق مع

خريف  منذ  اجلامعة  مستوى  على  اختياري  كمقرر   Entrepreneurship 1 MGMT002 مادة  عرض  •  مت 
ملادة  كمنسق  عبود  ليلى  الدكتورة  بإدارة  األعمال،  ريادة  مركز  قام  وقد  اآلن،  وحتى   2012  -  2011
املادة  بتدريس  اجلامعة  يف   Tempus Aspire لربنامج  املباشر  واملسؤول   Entrepreneurship
بالطريقة األكادميية العملية، يف 3 فروع: بريوت، طرابلس، والدبية، ويشمل اجلزء العملي من املادة 
من  متخصصني  اىل  باإلضافة  جناحهم،  قصص  لعرض  املشاريع  أصحاب  باستضافة  اإلرشاد  عملية 
املؤسسات احلكومية لشرح التفاصيل القانونية للمشاريع الصغرية واملتوسطة، كما يقوم الطالب 
مبقابالت مع رجال أعمال لبنانيني باإلضافة اىل عرض دراسة جدوى خمتصر لفكرة مبتكرة لكل جمموعة 

من الطالب
• مت اعتماد املادة كمتطلب يف كلية الهندسة بدءا من ربيع 2012 - 2013

• مت طرح مادة "مشروع خطة العمل” وهو اختياري لطالب املاجستري يف إدارة األعمال
تنمية أفكار وخطط عمل

•  مت العمل مع أصحاب مشروع Cedars على دراسة اجلدوى وخطة عمل ملركز تأهيل مدمني اخملدرات
مبتكرة  فكرة  وهي   Inveniobox مشروع  على  اجلامعة  يف  الهندسة  كلية  من  طالب  مع  العمل  •  مت 

تساعد طالب املدارس يف تطبيق أفكارهم وتنمية قدراتهم يف كافة العلوم
املشاركة اإلعالمية

•  مت إعداد إعالن ملسابقة Mount Lebanon Startup Weekend بالتنسيق مع املركز اإلعالمي، وقد بث 
على تلفزيون اجلديد 3 مرات يوميا ملدة شهر كامل

•  مت استضافت الدكتور ليلى عبود على شاشة تلفزيون املستقبل يف برنامج عامل الصباح للتعريف عن 
Mount Lebanon Startup Weekend مركز ريادة األعمال، ومسابقة

عرض  عرب  املستقبل  تلفزيون  قبل  من   North Lebanon Startup Weekend مسابقة  تغطية  •  مت 
 I ليلى عبود عدة مرات يف فقرة  الدكتورة  لــ 4 مرات يوميا ملدة شهر، باإلضافة الستضافة  الدعاية 

Know يف برنامج عامل الصباح لشرح تفاصيل املسابقة
األنشطة واملشاركات

• قدم املركز يف العام اجلامعي 2012 - 2013 عدد من النشاطات هي كالتايل:
-  ورقة عمل بعنوان "ريادة األعمال يف اجلامعات: التحديات والفرص” قدمتها الدكتورة ليلى عبود يف 

مؤمتر قربص لالبتكار وريادة األعمال يف جامعة قربص يف 1 - 4 أيلول 2012
-  ورشة عمل مع Tempus حول مفهوم التعليم اإللكرتوين يف اجلامعات عرب برنامج Moodle يف إيطاليا 

يف 24 - 28 أيلول 2012
بحضور  الدولية”  املشاركة  اقتصاديات  العربية:  التحوالت  "مساعدة  بعنوان  املستديرة  -  الطاولة 

الدكتورة ليلى عبود يف تركيا يف 12 - 14 تشرين األول 2012
• املشارك يف أسبوع الريادة العاملي 2012 للسنة الثانية على التوايل من خالل:

- خلق تعاون وتنسيق مع خمتلف اجلهات املعنية املشاركة
- املشاركة مع طالب جامعة بريوت العربية يف األنشطة التي ينظمها الشركاء

- استضافة األعمال اخملتلفة للشركاء يف أسبوع الريادة العاملي يف أي فرع من فروع اجلامعة
•  مسابقة Mount Lebanon Startup Weekend 2012 التي نظمها املركز يف الدبية يف 16 - 18 تشرين 

الثاين 2012
•  التعاون مع املنتدى اإلقتصادي يف لبنان يف جلسة بعنوان "املنشآت الصغرية واملتوسطة ودورها 
االقتصادي يف لبنان” ترأستها الدكتورة ليلى عبود يف املنتدى االقتصادي يف دورته الثانية بالتعاون مع 
املؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات يف لبنان )ايدال( واحتاد الغرف اللبنانية يف بريوت يف 28 - 29 

تشرين الثاين 2012
مع  بالتعاون  والتجارة  االقتصاد  وزارة  يف  الفكرية  امللكية  حماية  إدارة  نظمتها  التي  العمل  •  ورشة 
املنظمة العاملية للملكية الفكرية هدفها الرئيسي التعريف عن حقوق امللكية الفكرية ودورها يف 

تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغرية واملتوسطة يف بريوت يف 28 - 29 كانون الثاين 2013
بني  تتوزع  للطالب  حماضرات  توفري  وكيفية  اإللكرتوين  التعلم  مفهوم  حول   E-Learning على  •  التدرب 
احلضور التقليدي والتعلم عرب اإلنرتنت من خالل Moodle Platform يف األردن 28 - 31 كانون الثاين 2013
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املال  رأس  مبؤشرات  مرتبط  تقييم  إلجراء  األعمال  ريادة  مركز   ETF األوروبية  التدريب  مؤسسة  •  زيارة 
البشري للمشاريع التجارية الصغرية يف 5 شباط 2013

العربية”  للمرأة  األعمال  ريادة  إمكانات  إطالق   " بعنوان  جلسة  يف  العربية  املرأة  منتدى  مع  •  التعاون 
مبشاركة الدكتورة ليلى عبود وطالب اجلامعة يف بريوت يف 1 - 2 آذار 2013

•  ورشة عمل يف احلاضنات التابعة ملدة 4 أسابيع على التوايل بتنظيم طالب هندسة الكمبيوتر بالتعاون 
مع املركز

يف  أفضل  خدمة  وتقدمي  واملصالح  اخلربات  تبادل  بهدف  األعمال  ريادة  مركز   CHF جمعية  •  زيارة 
القطاعني العام واخلاص لتلبية احتياجات اجملتمع يف 6 آذار 2013

•  تسويق املشاريع التكنولوجية للطالب يف شركة Netways وإعطائهم نسبة مئوية عند بيعها لتشجيع 
روح املبادرة يف 12 آذار 2013

•  التعاون مع مؤسسة إجناز يف مسابقة بعنوان "أمواج فرح” لريادة األعمال االجتماعية، شارك فيها 
طالب اجلامعة وأطلقتها شركة كوكا كوال وحاز الفريق على املركز الثالث يف الوطن العربي وشمال 

أفريقيا يف 15 آذار 2013
• مسابقة North Lebanon Startup Weekend بتنظم املركز يف طرابلس يف 26 - 28 نيسان 2013
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سادسًا: مركز أبحاث البيئة والتنمية
لعب املركز دورًا مهمًا يف عملية التنمية املستدامة يف لبنان من خالل بناء جمتمع يستند إىل قاعدة 
العلمية  البحوث  بعض  إطالق  على  تأسيسه  منذ  املركز  يقوم  واملشاركة  واملعرفة  العلم  من  متينة 
منها  احليوي  والتنوع  املائية  وخصوصًا  الطبيعية  املوارد  حماية  إىل  تهدف  التي  اجملتمعية  واألنشطة 
واملساهمة يف وضع السبل املناسبة إلدارتها واالستفادة منها بشكل مستدام، كما يسعى املركز  
عرب  والتشبيك  احمللي  اجملتمع  أفراد  مع  والتواصل  البقاع  منطقة  يف  التنمية  عملية  يف  لالنخراط 

أنشطة متنوعة وتعاون مع مؤسسات البحث العلمي الوطنية والدولية.
قام املركز بتحقيق بعض اإلجنازات الهامة خالل العام 2012-2013 وهي كالتايل:

البحث العلمي
•  تنظيم مشروع بعنوان "تقييم النباتات املائية يف نهر الليطاين وبحرية القرعون” بالتعاون مع اجمللس 

CNRS الوطني للبحوث العلمية
 Herbarium نباتية  إنشاء مكتبة  لنباتات جبل احلرمون” والعمل على  البيولوجي  "التنوع  •  تنظيم دراسة 

يف املركز
• تنظيم دراسية "تأثري العمليات الزراعية على املياه اجلوفية يف منطقة البقاع”

املشاركة اجملتمعية
•  إطالق "العيادة الطبية اجملانية”، ويهدف هذا النشاط إىل رفع املستوى الصحي واالجتماعي وخدمة 
اجملتمع البقاعي بالتعاون مع كلية الطب يف جامعة بريوت العربية ودار الفتوى يف البقاع يف 7 تشرين 

األول 2012
• تنظيم "معرض التوجيه األكادميي لرابطة اجلامعات يف لبنان” يف البقاع يف 30 تشرين األول 2012

•  حضور ورشة عمل بعنوان "نحو بيئة أفضل، وسائل يف إدارة النفايات املنزلية” بالتعاون مع مدرسة 
أفروس كوليج يف منطقة تعلبايا يف 29 تشرين الثاين 2012

•  تنظيم آخر ندوة من سلسلة الندوات املقرر عقدها بعنوان "إسعافات أولية، نظري وتطبيقي” يف 8 
كانون األول 2012

•  تنظيم حملة للتوعية بعنوان "احلملة الوطنية ملرض التصلب اللويحي املتعدد” يف 13 نيسان 2013
• إطالق حديقة األعشاب الطبية والعطرية يف منطقة البقاع

الذي  للنباتات  العاملي  اليوم  يف  املدارس  طالب  ملشاركة  حياتنا”  يف  "النباتات  بعنوان  مبادرة  •  تنظيم 
دعت إليه اجلمعية األوروبية لعلم النبات EPSO يف 15أيار 2013

العالقات احمللية واإلقليمية
ديفيد  السيد  اجملتمع  وتنمية  األعمال  تخطيط  جمال  يف  خرباء  والتنمية  البيئة  أبحاث  مركز  استضاف 
واجرن والسيدة فلورنس واجرن من مؤسسة USAID - ACDI - VOCA مزارع إىل مزارع يف لبنان ملدة 10 
أيام وذلك للمساعدة يف وضع خطة إسرتاتيجية ملدة 5 سنوات ملشروع بعنوان "زراعة وإنتاج النباتات 
الطبية والعطرية يف البقاع” وبناء قدرات املركز يف التنمية احمللية، ويجري حاليا العمل على تقدمي هذه 
اخلطة لربامج الدعم والتمويل احمللية والدولية اخملتلفة للتنمية والزراعة يف البقاع يف 12 - 21 شباط 

.2013
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الدكتور
علي راشد

شهد عام 1960 افتتاح جامعة بيروت العربية 
وبدء الدراسة فيها، لتكسر بذلك احتكار 

التعليم العالي في لبنان بإرادة صلبة وخطوات 
واثقة مهد لها الرئيس المؤسس الدكتور 

علي أحمد راشد أّول رئيس للجامعة، الذي 
تحققت معه أولى اإلنجازات وتم التصدي 
لجميع التحديات بعزيمة وثبات. لذا، وفاًء 

للرجل المؤسس الذي رحل زاهدًا بالدنيا ثريًا 
بالمبادئ، تم تسمية القاعة العلوية لقاعة 

جمال عبد الناصر بقاعة علي راشد.

ما وراء األمكنة
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المعماري
عثمان رفقي رستم

صاحب كتاب "النقوش واآلثار في صخور 
الحجاز" يشهد له بإنقاذه لمساحات زراعية 

شاسعة من الغرق والتلف في مصر نتيجة 
إنشاء السد العالي، باإلضافة إلى نشاطه في 

أكثر من عمل على صعيد الوطن العربي.
ولهذه الشخصية أيضًا أياديها البيضاء على 

تأسيس إحدى كليات الجامعة، فهو مؤسس 
كيلة الهندسة المعمارية وأّول عميد لها، 

وتكريمًا له سميت قاعة من قاعات التدريس 
في حرم بيروت بقاعة عثمان رفقي رستم. 

ما وراء األمكنة
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مالمح ومميزات



126

الجامعة في أرقام

مسرية 
اجلامعة

٥٣

املتخرجون
101000

طالب 
الدراسات 

العليا
208٣

األساتذة
96٥

التخصصات
ملرحلة 

الليسانس 
والبكالوريوس

٣٥
التخصصات
ملرحلة 
الدراسات 
العليا
1٣1

طالب 
الليسانس 
والبكالوريوس
9٥96

الطالب
الغري
لبنانيني
٣07٥

العاملون
6 0 6

الكليات
10

فروع 
اجلامعة
4

املكتبات
8

املراكز
7
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أواًل: مرحله الليسانس والبكالوريوس

ب
طال

 ال
ت

ئيا
صا

إح

الكلية

جدول رقم 1: بيان بأعداد الطالب املقيدين بكليات اجلامعة للعام اجلامعي 2012 - 2013

رسم بياين رقم 1: رسم يوضح أعداد الطالب املقيدين بحسب الكليات للعام اجلامعي

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

التجارة وإدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الصيدلة

الطب

طب األسنان

العلوم الصحية

اجملموع

624

413

2457

705

2805

736

479

478

299

6 0 0

9596

العدد

طبالطبالعلوماآلداب
األسنان

العلوم
الصحية

التجارة
وإدارة

األعمال

احلقوق
والعلوم

السياسية

الهندسة
املعمارية

الصيدلةالهندسة

624

413

705

2457

2805

736

479478
299

600
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الكلية

جدول رقم 2: بيان بأعداد طالب مرحله اليسانس أو البكالوريوس موزعني حسب الكلية خالل اخلمس سنوات األخرية من العام اجلامعي 2008 - 2009 ولغاية 2012 - 2013

رسم بياين رقم 2: رسم مقارن بأعداد الطالب املقيدين يف اجلامعة من العام اجلامعي 2008 - 2009 ولغاية 2012 - 2013

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

التجارة وإدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الصيدلة

الطب

طب األسنان

العلوم الصحية

اجملموع

1014

1290

3316

452

1881

953

441

348

204

2 0 2

10101

1116

1254

3124

474

1822

1055

448

395

270

329

1 0 287

861

987

2784

599

2158

795

430

413

242

433

97 0 2

875

845

2556

641

2521

727

445

428

268

530

9836

624

413

2457

705

2805

736

479

478

299

6 0 0

9596

2009 - 20082010 - 20092011 - 20102012 - 20112013 - 2012

طبالطبالعلوماآلداب
األسنان

العلوم
الصحية

التجارة
وإدارة

األعمال

احلقوق
والعلوم

السياسية

الهندسة
املعمارية

الصيدلةالهندسة
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الكلية

جدول رقم 3: بيان بأعداد الطالب املتخرجني للعام اجلامعي2012 - 2013

رسم بياين رقم 3: رسم يوضح أعداد الطالب املتخرجني لهذا العام بحسب الكليات

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

التجارة وإدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الصيدلة

الطب

طب األسنان

العلوم الصحية

اجملموع

134

56

403

83

353

125

93

56

49

91

1443

العدد

طبالطبالعلوماآلداب
األسنان

العلوم
الصحية

التجارة
وإدارة

األعمال

احلقوق
والعلوم

السياسية

الهندسة
املعمارية

الصيدلةالهندسة

134

56
83

403

353

125

93

5649

91
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الكلية

جدول رقم 4: بيان بأعداد الطالب املتخرجني خالل األعوام اخلمس األخرية

رسم بياين رقم 4: رسم يقارن بني أعداد الطالب املتخرجني خالل األعوام اخلمس األخرية

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

التجارة وإدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الصيدلة

الطب

طب األسنان

العلوم الصحية

اجملموع

طبالطبالعلوماآلداب
األسنان

العلوم
الصحية

التجارة
وإدارة

األعمال

احلقوق
والعلوم

السياسية

الهندسة
املعمارية

الصيدلةالهندسة

240

154

693

79

397

224

119

52

32

24

2014

184

219

434

58

241

229

81

58

38

23

1565

137

37

574

68

248

212

6 0

48

32

28

1444

217

136

501

59
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118

61
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1583
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الكلية

جدول رقم 5: بيان بأعداد الرسائل املسجلة خالل العام اجلامعي 2012 - 2013

رسم بياين رقم 5: رسم يوضح أعداد الرسائل املسجلة يف العام اجلامعي 2012 - 2013  بحسب الكليات

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

التجارة وإدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الصيدلة

الطب

طب األسنان

العلوم الصحية

اجملموع

44

99

2

1

8

43

4

0

4

1

206

الرسائل املسجلة

طبالطبالعلوماآلداب
األسنان

العلوم
الصحية

التجارة
وإدارة

األعمال

احلقوق
والعلوم

السياسية

الهندسة
املعمارية

الصيدلةالهندسة

44

99

1 2
8

43

4
0

41

ثانيًا: مرحلة الدراسات العليا
مرحلة املاجستري
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الكلية

جدول رقم 6: بيان بأعداد رسائل املاجستري املمنوحة خالل العام 2012 - 2013

رسم بياين رقم 6: رسم يوضح أعداد رسائل املاجستري املمنوحة لهذا العام بحسب الكليات

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

التجارة وإدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الصيدلة

الطب

طب األسنان

العلوم الصحية

اجملموع

46

51

2

3

2

47

4

0

4

1

1 6 0

الرسائل املمنوحة

طبالطبالعلوماآلداب
األسنان

العلوم
الصحية

التجارة
وإدارة

األعمال

احلقوق
والعلوم

السياسية

الهندسة
املعمارية

الصيدلةالهندسة

46

51

3 22

47

4

0
4

1
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الكلية

جدول رقم 7: بيان بأعداد رسائل املاجستري املسجلة خالل اخلمس األعوام األخرية

  رسم بياين رقم 7: رسم يقارن بني أعداد رسائل املاجستري املسجلة خالل األعوام اخلمس األخرية

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

التجارة وإدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الصيدلة

الطب

طب األسنان

العلوم الصحية

اجملموع

طبالطبالعلوماآلداب
األسنان

العلوم
الصحية

التجارة
وإدارة

األعمال

احلقوق
والعلوم

السياسية

الهندسة
املعمارية

الصيدلةالهندسة

32

41

2

0

11

37

5

1

3

0

132

25

75

3

2

6

46

0

4

11

0

172

30

85

1

0

1

51

0

0

2

7

177

68

123

1

2

4

43

2

0

2

4

249

44

99

2

1

8

43

4

0

4

1

206
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الكلية

جدول رقم  8: بيان بأعداد درجات املاجستري التي منحت خالل األعوام اخلمس األخرية

رسم بياين رقم 8: رسم يقارن بني أعداد درجات املاجستري التي منحت بحسب السنوات اخلمس األخرية

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

التجارة وإدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الصيدلة

الطب

طب األسنان

العلوم الصحية

اجملموع

طبالطبالعلوماآلداب
األسنان

العلوم
الصحية

التجارة
وإدارة

األعمال

احلقوق
والعلوم

السياسية

الهندسة
املعمارية

الصيدلةالهندسة

21

22

5

2

10

47

4

0

3

0

114

41

24

0

1

9

30

3

0

9

0

117

26

23

3

0

11

40

5

3

5

0

116

34

46

3

4

5

44

2

4

7

3

152

46

51

2

3

2

47

4

0

4

1

1 6 0

2009 - 20082010 - 20092011 - 20102012 - 20112013 - 2012

60

50

40

30

20

10

0

2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013



135

الكلية

جدول رقم 9: بيان بأعداد رسائل الدكتوراه املسجلة خالل العام 2012 - 2013

رسم بياين رقم 9: رسم يوضح أعداد الرسائل املسجلة يف العام اجلامعي 2012 - 2013  بحسب الكليات

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

التجارة وإدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الصيدلة

الطب

طب األسنان

العلوم الصحية

اجملموع

19

17

1

0

3

28

1

0

2

0

71

الرسائل املسجلة

طبالطبالعلوماآلداب
األسنان

العلوم
الصحية

التجارة
وإدارة

األعمال

احلقوق
والعلوم

السياسية

الهندسة
املعمارية

الصيدلةالهندسة

19
17

0
1

3

28

1
0

2
0

مرحلة الدكتوراه
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الكلية

جدول رقم 10: بيان بأعداد رسائل الدكتوراه املمنوحة خالل العام2012 - 2013

رسم بياين رقم 10: رسم بأعداد الرسائل املمنوحة خالل العام اجلامعي 2012 - 2013

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

التجارة وإدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الصيدلة

الطب

طب األسنان

اجملموع

11

8

0

1

0

2

0

0

0

22

الرسائل املمنوحة

طبالطبالعلوماآلداب
األسنان

التجارة
وإدارة

األعمال

احلقوق
والعلوم

السياسية

الهندسة
املعمارية

الصيدلةالهندسة

11

8

0
1

0

2

000
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الكلية

جدول رقم 11: بيان بأعداد الرسائل املسجلة خالل األعوام اخلمس األخرية

رسم بياين رقم 11: رسم يقارن بني إعداد رسائل الدكتوراه املسجلة يف الكليات بحسب أعوام اخلمس األخرية

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

التجارة وإدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الصيدلة

الطب

طب األسنان

اجملموع

طبالطبالعلوماآلداب
األسنان

التجارة
وإدارة

األعمال

احلقوق
والعلوم

السياسية

الهندسة
املعمارية

الصيدلةالهندسة

19

17

1

0

3

28

1

0

2

71

15

21

0

0

0

6

1

0

1

44

15

27

0

0

0

2

1

0

0

45

16

30

0

0

0

2

1

0

0

49

13

23

0

0

1

7

0

0

0

44
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الكلية

جدول رقم 12: بيان أعداد درجات الدكتوراه التي منحت خالل األعوام اخلمس األخرية

رسم بياين رقم 12: رسم يقارن بني أعداد درجات الدكتوراه التي منحت بحسب السنوات اخلمس األخرية

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

التجارة وإدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الصيدلة

الطب

طب األسنان

اجملموع

طبالطبالعلوماآلداب
األسنان

التجارة
وإدارة

األعمال

احلقوق
والعلوم

السياسية

الهندسة
املعمارية
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جدول رقم 13: بيان بأعداد أعضاء هيئة التدريس للعام اجلامعي 2012 - 2013

جدول رقم 1٤: بيان بأعداد العاملني بحسب فروع اجلامعة للعام اجلامعي 2012 - 2013

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

التجارة وإدارة األعمال

الصيدلة

الطب

طب األسنان

العلوم الصحية

العلوم الصحية/ممرضون

مركز اللغات

التأهيلية

عميد البحث العلمي 

والعالقات الدولية

إشراف وإستشارة مكتبات

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الطب

احلقوق والعلوم السياسية

التجارة وإدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

العلوم الصحية

مركز لغات

مركز الدراسات واألبحاث 

البيئية

اجملموع

3

7

10

13

21

8

7

0

0

0

1

0

7

21

16

0

0

2

٤

2

٤

2

0

0

128

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

8

٤

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

8

2

3

1

3

2

3

0

0

0

0

0

0

9

6

0

0

1

0

9

7

0

0

1

55

0

0

1

2

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

11

10

1٤

17

25

10

13

0

0

0

1

0

8

38

26

0

0

3

٤

11

11

2

0

1

205

1

0

3

0

12

15

2

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

ية
دب

ال
اع

بق
ال

ت
ريو

ب
س

ابل
طر

متفرغ

بريوت

227

223

450

موظفني

عمال

اجملموع

دبية

58

٤7

105

طرابلس

33

12

45

البقاع

3

3

6

اجملموع

321

285

6 0 6

متعاقد



اجملموعدكتوراه اجملموع

اجملموع

تخصصماجستريماجستري خربةبكالوريوسبكالوريوس

27

16

11

2

4

5

8

0

2

1

0

0

8

8

15

0

8

4

3

5

1

4

0

0

132

57

20

27

52

52

72

58

28

19

5

0

0

61

83

75

0

8

11

26

28

10

11

9

0

712

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

6

69

30

44

70

90

97

73

28

19

5

1

0

78

124

101

1

8

14

30

39

21

13

9

1

965

39

26

27

17

41

30

20

0

2

1

1

0

25

46

41

0

8

7

7

16

12

6

0

1

373

11

2

9

23

12

21

18

3

7

0

0

0

9

20

16

0

0

7

6

6

6

3

5

0

184

19

2

8

30

37

46

35

25

10

4

0

0

44

58

44

1

0

0

17

17

3

4

4

0

408

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

11

2

8

20

12

21

15

3

7

0

0

0

9

19

16

0

0

7

6

6

6

3

5

0

176

0

0

0

1

14

8

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

28

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

4

15

2

8

29

22

38

32

24

10

4

0

0

44

56

44

0

0

0

17

17

3

2

4

0

371

4

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

حملة
شهادة

الدكتوراه

حملة
شهادة

ماجستري

حملة
شهادات

اخرى

منتدب بالساعات - تدريس / معاونةمعاون متعاقد



أيلول142
-  مؤمتر Harmonization of the Law: The Hague Conference, Unidroit and UNCITRAL لكلية احلقوق والعلوم السياسية 

يف 10 - 11 أيلول 2012 )حرم بريوت(
-  ورشة عمل تعريفية عن مسابقة Vex العاملية لربجمة وتصميم الروبوت يف 28 أيلول2012 )حرم الدبية(

تشرين األول
-  ورشة عمل لربنامج Tempus بعنوان Toward the Lebanese Quality Assurance Agency يف 17 تشرين األول 2012 )حرم 

بريوت(
تشرين الثاين

الثاين  العلوم الصحية يف 8 تشرين  العاملي لداء السكري بعنوان "فلنحمي مستقبلنا من السكري” لكلية  باليوم  -  االحتفال 
2012 )حرم بريوت(

- مشاركة اجلامعة يف املاراثون يف 11 تشرين الثاين 2012 )حرم بريوت(
-  حماضرة بعنوان "مكافحة اخملدرات يف لبنان والزراعات البديلة” لكلية اآلداب يف14 تشرين الثاين2012 )حرم بريوت(

-  ورشة عمل حتت عنوان "نحو بيئة أفضل - وسائل يف إدارة النفايات املنزلية” يف 29 تشرين الثاين 2012 )حرم طرابلس(
السماك واألستاذ حارث شهاب يف 30  الرسويل” لألستاذ حممد  واإلرشاد  األزهر  وثيقة  بعنوان "مقارنة ما بني  -  حماضرة 

تشرين الثاين 2012 )حرم بريوت(
كانون األول

- حماضرة بعنوان "التعليم يف عصر املعرفة” للدكتور طالل أبو غزالة يف 6 كانون األول 2012 )حرم بريوت(
-  حماضرة بعنوان Mammogram Images Segmentation for Breast Cancer Detection لكلية العلوم يف 17 كانون األول 

2013 )حرم الدبية(
-  لقاء مع مسؤول الهيئة األملانية للتعاون العلمي DAAD د. جولني بازك يف قاعة علي راشد يف 18 كانون األول 2012 )حرم 

بريوت(
كانون الثاين

- افتتاح عيادة التغذية يف كلية العلوم الصحية يف 15 كانون الثاين 2013 ) حرم بريوت(
الثاين 2013  -  حماضرة بعنوان "التحوالت اجليوسياسية الكربى يف منطقة الشرق األوسط” للعميد الياس حنا  يف 16 كانون 

)حرم بريوت(
شباط

- حماضرة بعنوان "الوقاية اإلشعاعية” للدكتور بالل نصويل يف 6 شباط 2013 ) حرم الدبية(
-  لقاء وحوار حتت عنوان "ربيع لبنان وإمكانية جتديده” بحضور األستاذ سمري فرجنية يف 8 شباط 2013  )حرم طرابلس(

- حفل توقيع كتاب "العرب بال هوية” للوزير غازي العريضي يف 22 شباط 2013)حرم طرابلس(
آذار

- ندوة إرشادية بعنوان Social Media بحضور األستاذ لبيب الشوفاين يف 5 آذار 2013 )حرم بريوت(
- حماضرة بعنوان Mobility Trends In Education يف 6 آذار 2013 )حرم طرابلس(

-  حماضرة بعنوان "شباب واليونسكو وحتديات العصر” للدكتورة زهيدة درويش لكلية اآلداب يف 8 آذار 2013 )حرم بريوت(
-  مشاركة اجلامعة يف مؤمتر بريوت بحضور رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور عمر جالل العدوي )حرم بريوت(

-  مؤمتر بعنوان Governance in Southern Neighboring Higher Education Institutions يف 14- 15 آذار 2013 )حرم بريوت(
-  حماضرة بعنوان MODERN GDYNIA POLISH WHITE CITY بحضور الدكتور Kazimiez Butelski لكلية الهندسة املعمارية 

)حرم الدبية(
نيسان

- زيارة نقابة األطباء لكلية الطب يف 9 نيسان 2013 )حرم بريوت(
نيسان   11 يف  املعمارية  الهندسة  لكلية   Symposium: Place Making and Cultural Identity of Cities بعنوان  -  ندوة 

2013)حرم الدبية(
-  ورشة عمل بعنوان I Can, I Will, I Do لإلعالمي ماجد بو هدير يف 12 - 13 نيسان 2013 )حرم بريوت(

-  حماضرة بعنوان Architects, Landscape Architects Visual Thinkers لكلية الهندسة املعمارية للدكتور كامل حمي الدين 
يف 12 نيسان 2013 )حرم بريوت(

-  حماضرة بعنوان "االستثمارات يف لبنان، أسس وتشريعات” للمهندس املعماري األستاذ نبيل عيتاين يف 17 نيسان 2013 
)حرم الدبية(

- االحتفال بالطفل اليتيم لكلية اآلداب يف 19 نيسان 2013 )حرم بريوت(
-  حماضرة بعنوان An Approach to Design للمهندس املعماري نبيل عازار لكلية الهندسة املعمارية يف 25 نيسان 2013 

)حرم الدبية(
- مسابقة Startup Weekend North Lebanon يف 26 نيسان 2013 )حرم طرابلس(

- ورشة عمل بعنوان "فن األداء” مع اإلعالمي بسام بّراك يف 29 نيسان 2013 )حرم بريوت(
أيار

-  معرض خمبوزات Bake Sale الذي نظمه طالب كلية الطب ويعود ريعه إىل Saint Jude’s Cancer Center يف يف 7 أيار 2013 
)حرم بريوت(

- حفل نادي املوسيقى يف 7 أيار 2013 )حرم الدبية(
- امللتقى اإلبداع الثاين مع املسابقة الشعرية الثانية لكلية العلوم يف 9 أيار 2013 )حرم الدبية(

- عرض مسرحية بعنوان "حرم معايل الوزير” يف 13 أيار 2013 )حرم بريوت(
- عرض نادي الرقص حفلته بعنوان Dance With Passion يف 15 أيار 2013 )حرم بريوت(

- عرض نادي املوسيقى حفلته بعنوان "حلن وحنني” يف 16 أيار 2013 ) حرم بريوت(
- عقد املؤمتر العربي األّول يف باريس عام 1913 "الربيع العربي األّول وآثاره” للدكتور حّسان حالق يف 17 أيار 2013)حرم بريوت(

حزيران
- حفل تخرج طب االختصاص يف 12 حزيران 2013 )حرم بريوت(

- حفل التخرج السنوي للدفعة اخلمسني يف 27 حزيران 2013 )حرم الدبية(
آب

نهال  الدكتورة  األستاذة  األعمال  وإدارة  التجارة  كلية  وعميدة  اجلامعة  رئيس  العدوي  جالل  عمرو  الدكتور  األستاذ  -  توقيع 
 - البحري  والنقل  التكنولوجيا  للعلوم  العربية  األكادميية  مع  للتجديد  قابلة  سنوات  ثالث  ملّدة  تفاهم  مذكرة  مصطفى 

اإلسكندرية التابعة جلامعة الدول العربية بحضور عدد كبري من أعضاء هيئة التدريس يف 30 آب 2013 )حرم بريوت(
- أطلقت جملة الزميل الصادرة عن اجلامعة ألول مرة إلكرتونيًا يف شهر آب 2013
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الدكتور
شمس الدين الوكيل 

أحد الرجاالت الذين عقدوا العزم وتسلحوا 
باإلصرار، تولى رئاسة الجامعة من العام 

1968 إلى العام 1972، قام بعدة إنجازات 
أدت لالرتقاء بالجامعة، من أبرزها وضع حجر 

األساس لمبنى الكليات العملية "الحريري 
الحقا".واسم شمس الدين الوكيل يتصدر 

إحدى قاعات التدريس في حرم الدبية.

ما وراء األمكنة
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الدكتور
محمد علي عبد الرحيم

ترأس الجامعة في الثمانينيات والتسعينيات، 
وتمّيز بشخصيته اآلسرة واجه الكثير من 
الصعاب خالل الحرب اللبنانية إذ بعهده 

تعرضت مباني الجامعة لتخريب فما وهنت 
عزيمته وال إستكان. تخليدًا السمه تم 

اطالق اسم محمد علي عبد الرحيم على أحد 
المدرجات في حرم الدبية.


