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تخرج 
وإبداع

والفضاء،  الثرى  بين  الزمان  عّلقه  صرح 
فترامت أطرافه بين بعد الجمال وصدى النداء...

األحالم،  ورؤى  المعرفة  ذرات  فيه  تناثرت  صرح 
وتطايرت منه شرارات الموهبة وحكمة األيام...

بقعٍة  في  تجمعوا  متخرٍج  وأربعون  وتسعة  وتسعمئة  ألف 
اسم  حروف  فيها  وُغرست  العام،  هذا  ممت  صُّ دائريٍة  هندسيٍة 

جامعٍة ستبقى شامخًة لكل األعوام.
وأساتذة  لمتخرجين  منظم  ودخول  وضاءة...  أنوار  عمالقة،  شاشات 

طريٍة  وأياٍد  ارتفعت...  قبعات  واألصدقاء...  باألهالي  غصت  وعمداء...أماكن 
امتدت أقسمت وعاهدت جامعًة كتبت لطالبها الفصل األول في مشوار الحياة.



عام اإلبداع



٨

تقدمي تخرج وإبداع
سماء  يف  وهجها  وتألق  اسمها  ملع  جامعة  سطور  لتخط  العبارات  وتزدحم  الكلمات  تتسابق 

العلم والريادة.
جامعة حملت بيدها هذا العام راية اإلبداع وارتقت بشموٍخ وعنفواٍن إىل األعايل، وعلقت على صدور 

متخرجيها أوسمة الفخر واالعتزاز.
هي ملسة حمبة تقدمها اجلامعة لكوكبة مضيئة من طالبها يحملون أنشودة العلم أينما حّلوا، 

ويحّلقون يف سحب التألق أينما وجدوا.
وما صفحات تخرج وإبداع سوى فصل مشرق من فصول التقرير السنوي للعام اجلامعي 2013-

2014 لن ينتهي مع ختامه بل سيتجدد واقعًا ال ورقًا، عامًا إثر عام. المقدمة

يتوج التقرير السنوي 
خالصة عام جامعي 

مليء بجهود أعضاء هيئة 
التدريس واإلداريني والعاملني 

ونشاط الطالب داخل اجلامعة 
وخارجها، إضافة إىل أعمال املراكز 

خدمًة للمجتمع وسعيًا لتلبية احتياجاته 
ومتطلبات نهضته. كما يبني تواصل اجلامعة 

مع شتى اجلهات واملؤسسات احمللية والدولية 
لتعزيز التعاون الرتبوي واألكادميي. 

وكما يف كل عام، قسم التقرير إىل خمسة حماور:
احملور األول: عام اإلبداع

احملور الثاين: احلصاد األكادميي
احملور الثالث: احلصاد اإلداري

احملور الرابع: نشاطات واجنازات
احملور اخلامس: مالمح ومميزات

جسد احملور األول بانوراما منوعة وومضات سريعة عكست ماهية اإلبداع، أما 
باقي احملاور فمثلت إجنازات اجلامعة وحمطاتها اخملتلفة.
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عرب  ذلك  وجتّلى  واإلبداع،  األصالة  بقيم   1960 عام  تأسيسها  منذ  العربية  بريوت  جامعة  التزمت 
التنمية  بجهود  أسهمت  إذ  العلمي،  والبحث  والتعليم  الرتبية  يف  البارزة  وحمطاتها  مسريتها 
البشرية من خالل منظومة براجمها العلمية ومكوناتها البشرية، وحققت مستويات عالية من 

األداء وفق مفاهيم اجلودة وضمانها.
بقرارات   2014  -  2013 اجلامعي  العام  زخر  اجملتمع،  ملتطلبات  واستجابة  والتصميم  وباإلرادة 

وإجنازات عدة، فعلى صعيد الربامج العلمية، مت استـحداث.
 Design, Fashion Design, Product Design Interior Design, Graphic Design, Landscape

.Teaching Diploma واستحداث
يف  الطالب  يشارك  بحثية،  وحدات  استحداث  مت  فقد  العلمي  البحث  حركة  تعزيز  جمال  يف  أما 

أعمالها، كوحدة الطاقة البديلة ووحدة البحوث الطبية.
تأسيس  مت  وجمتمعها،  ملتخرجيها  خدمة  املتخصصة  مراكزها  يف  اجلامعة  لدور  واستكمااًل 
مركز التعليم املستمر Center for Continuing and Professional Education، لُيسهم هذا 

املركز يف تنمية املهارات باختالف املهن والتخصصات.
وعلى صعيد املنشآت واملرافق، وإغناًء لبيئة الطالب بكافة عناصر احلياة اجلامعية، مت إنشاء 
مبنى اسرتاحة الطالب يف حرم الدبية ونادي ألعاب رياضية )Gymnasium( يف حرم بريوت، ومن 
مستجدات املنشآت التعليمية، مبنى لكلية التصميم والفنون املستحدثة الذي سيشيد بجوار 

مبنى كلية الهندسة املعمارية يف حرم الدبية.
وأخريًا وليس آخرًا، إصدار اسرتاتيجية اجلامعة 2013 - 2018 للسنوات اخلمس القادمة، الزاخرة 

بخطط التنمية الواعدة واملواكبة لرسالة اجلامعة ورؤيتها.
وال يسعني إال أن أشّد على يد كل من سعى بعمله وجهده إلحداث ومضات اإلبداع واإللهام يف 

العام اجلامعي 2013 - 2014، ملا فيه مصلحة طالب العلم، ضمان احلاضر وأمل املستقبل

األستاذ الدكتور عمرو جالل العدوي
رئيس اجلامعة كلمة الرئيس
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الرؤية
الثقافات  متعددي  قادة  إعداد  وإىل  الدويل،  املستوى  على  اجلامعات  أهم  من  واحدة  تصبح  أن  إىل  العربية  بريوت  جامعة  تسعى 

يتمتعون بالكفاءة والبصرية الالزمتني يف تنمية اجملتمع وتقدمه.

الرسالة
اإلبداع  ترعى  حاضنة  بيئة  توفر  وأن  متميزة،  تعليمية  برامج  تقدم  أن  إىل   1960 العام  إنشائها  منذ  العربية  بريوت  جامعة  تعهدت 
األكادميي، وتنمي املهارات القيادّية وترسخ مفاهيم املسؤولية االجتماعية، واحرتام التنوع الثقايف، وتوفري مناخ أكادميي ألعضاء 
أو  احمللي  املستوى  على  أكانت  سواء  اجملتمع  ملتطلبات  تلبية  نتائجه  ونشر  العلمي  البحث  يف  التميز  يضمن  التدريس  هيئة 
العربي أو الدويل، وتعتمد اجلامعة على اخلربات املتوفرة لديها، وبالتعامل مع متخرجيها يف حتقيق التنمية املستدامة للمجتمع 
احمللي. وتعتمد اجلامعة على قيادتها الفاعلة والبنية السليمة لنظام احلوكمة لديها، وعلى أعضاء هيئة التدريس فيها الذين 

هم على قدٍر عاٍل من الفعالية واملبادرة.

الرؤية والرسالة
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الرئيس

مجلس الجامعة
وهيكليتها

جملس اجلامعة

جملس أمناء اجلامعة

الهيكل التنظيمي للجامعة

مكتب الرئيس

جملس العمداءاللجان اجلامعية

نائب الرئيس للعلوم الطبية نائب الرئيس لشؤون فرع طرابلس

عميد التطوير األكادميي واجلودة

عميد شؤون الطالب مدير شؤون الطالب

مدير الدراسات العليا

مدير العالقات العامة

عميد كلية الهندسة مدير مركز اللغات

رئيس مكتب العالقات الدولية

عميد كلية الطب مدير مركز التعليم املستمر

مدير املوارد البشرية

عميد كلية إدارة األعمال مدير مركز ريادة األعمال

مدير املكتبات

مدير املشرتيات

عميد كلية الصيدلة مدير مركز أبحاث البيئة والتنمية

عميد كلية العلوم الصحية مدير إدارة الشبكات والنظم املعلوماتية

مدير النشاطات الطالبية

مدير الشؤون املالية

عميد كلية احلقوق والعلوم السياسية مدير مركز حقوق اإلنسان

مدير الشؤون الهندسية

عميد كلية العلوم مدير املركز اإلعالمي

رئيس مكتب شؤون املتخرجني والتوظيف

عميد كلية طب األسنان مدير إدارة تكنولوجيا املعلومات

مدير الشؤون العامة واخلدمات

عميد كلية الهندسة املعمارية مدير مركز الدراسات واإلستشارات

رئيس املكتب الفني

عميد شؤون الدراسات العليا والبحوث

عميد كلية اآلدابمدير مركز التطوير األكادميي

األمني العام

مدير الرقابة الداخلية

جملس جامعة بريوت العربية



بانوراما العام
الجامعي

إعالن أ.د. عمرو جالل العدوي عن اسرتاتيجية اجلامعة اجلديدة للسنوات اخلمس املقبلة يف 12 أيلول 2013 )حرم بريوت(

اليوم املفتوح ترحيبًا بالطالب اجلدد يف حرم بريوت والدبية وطرابلس يف تشرين األول 2013
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حفل عشاء ألسرة اجلامعة يف 28 أيلول 2012 )حرم الدبية(

مؤمتر بعنوان The International Conference on the Positive Aspects of Life يف 
10-11 تشرين الثاين 2013 )حرم بريوت(

 2013 األول  كانون  يف12  شبري  غادة  للفنانة  غنائية  موسيقية  حفلة 
)حرم بريوت(

انطالق فعاليات "مهرجان طرابلس الدويل للسينما” يف 11 تشرين الثاين 2013 )حرم بريوت(

األشغال  وزير  رعاية  حتت  والتحديات”  الفرص  سالسل   - األوسط  الشرق  يف  اإلمداد  سالسل  "إدارة  بعنوان  ندوة 
العامة والنقل األستاذ غازي العريضي يف 13 كانون األول 2013 )حرم بريوت(

حماضرة بعنوان "جراحة القلب بني الواقع واخليال” ألقاها النائب الدكتور باسم الشاب يف 4 كانون الثاين 2014 )حرم 
بريوت(

تشرين   29 يف  عبود  وليد  اإلعالمي  ألقاها  واملأمول”  الواقع  بني  “اإلعالم  بعنوان  حماضرة 
األول 2013 )حرم بريوت( 
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حماضرة بعنوان "مؤسسات اجملتمع املدين ... دروس مستفادة 
مؤمتر  عام  أمني  بركات  حممد  األستاذ  ألقاها  عليها"  وما  لها  ما 
االجتماعية  للخدمة  الوطني  اجمللس  شرف  ورئيس  العربي  اخلري 

يف لبنان يف 16 كانون الثاين 2014 )حرم بريوت(

مسابقة اإللقاء باللغة العربية الفصحى السنوية بعنوان "سوق العمل .. بني أمل الشباب وأمل الواقع” يف 2 نيسان 2014 )حرم بريوت(مشاركة اجلامعة يف مشروع الذهب األزرق Blue Gold  يف 21 آذار 2014 )حرم بريوت(

قصة جناح الفنان راغب عالمة يف 8 أيار 2014 )حرم بريوت(حفل إطالق "نادي جامعة بريوت العربية يف الصليب األحمر اللبناين - قسم الشباب” يف 28 أذار 2014 )حرم بريوت(

املعرض الوظيفي Job Fair2014 يف 14 نيسان 2014 )فرع طرابلس(ورشة عمل لطالب األندية مع الفنان جورج خباز يف 18 شباط 2014 )حرم بريوت(

املعرض الوظيفي Job Fair2014  يف 28 نيسان 2014 )حرم الدبية(
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حفل تخرج الدفعة الواحدة واخلمسون يف 26 حزيران 2014 )حرم الدبية(حفل إزالة الستار عن "مبنى العزم” برعاية الرئيس جنيب ميقاتي يف 27 أيار 2014 )فرع طرابلس(

الدورة الصيفية اإلقليمية الرابعة حول حقوق اإلنسان يف العامل العربي يف 13 آب 2014 )حرم الدبية(

حفل تخرج الدفعة األوىل يف 24 حزيران 2014 )فرع طرابلس(

حفل تخرج طب االختصاص - الدفعة العاشرة يف 5 حزيران 2014 )حرم بريوت(

إجتماع Think Tank لتنمية موقع اجلامعة يف البقاع يف 26 آب 2014 )حرم بريوت(



تخرج 
وإبداع

بليغًا...  فكان  الكلمات،  لَبِنانه  انصاعت 
وانحنت لقلبه المشاعر، فكان صادقًا وأمينًا.

شمولٌي في عروبته، لكنه لبناني الهوى... إنه الرئيس 
الفخري لنادي متخرجي جامعة بيروت العربية في األردن 

معالي األستاذ توفيق كريشان.
مستذكرًا  الورد،  من  باقة  كريشان  أهدى  بيروت  إلى  عمان  من 

في كلمته الرعيل األول الذي حمل راية تأسيس وإعمار الجامعة أيام 
دراسته وتخّرجه منها عام ١٩٧٣.

جامعة األمل نحو مستقبل واعد، وبيت الماضي الذي يصنع الغد... هكذا وصفها 
خطيب حفل تخرج الدفعة الواحدة والخمسين، جامعة َتوّحد في رحابها الشباب وصرح 

يحرسه جيش من المتخرجين الذين تبوؤوا مراكز قيادية مرموقة في أرجاء الوطن العربي...
وختام كالم كريشان كان تحية عطرة وجهها لمؤسسي الجامعة وجنودها المجهولين القائمين 

عليها والساهرين على نجاحها وتميزها.



الحصاد األكاديمي
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التعليم والتعلم

أواًل: سري الدراسة وانتظامها
العام  بدء  مع  العليا  والدراسات  البكالوريوس  مرحلتي  يف  اجلامعة  كليات  جميع  يف  الدراسة  انتظمت 
إجراء  مت  وقد  الفصل،  نهاية  حتى  واستمرت   2013 أيلول   3 يف  اخلريف  لفصل   2014-2013 اجلامعي 

االمتحان النهائي يف 2 كانون الثاين 2014.
إجراء  مت  وقد  الفصل،  نهاية  حتى  واستمرت   2014 شباط   10 يف  بدأت  فقد  الربيع  لفصل  الدراسة  أما 

االمتحان النهائي يف 27 أيار 2014.
ولقد تخلل فصلي اخلريف والربيع إجراء امتحانات دورية يف األسبوع السابع والثاين عشر. وكان ختام العام 
اجلامعي بإقامة حفل التخرج السنوي للدفعة األوىل يف فرع اجلامعة بطرابلس يف 24حزيران 2014، ويف 
حرم الدبية جلميع الكليات بتاريخ 26 حزيران 2014. أعقبه بدء الدراسة للفصل الصيفي يف 30 حزيران 2014.

ثانيًا: التطوير األكادميي
تسعى اجلامعة إىل االلتزام اجلاد والسعي احلثيث لتحقيق التميز يف جميع اجملاالت األكادميية واإلدارية 
وخدمة اجملتمع من خالل مواصلة تطوير برامج الدراسة يف جميع املراحل مبا يتماشى مع احتياجات 
وذلك  األكادميية،  الربامج  ولكافة  للمؤسسة  الدويل  االعتماد  على  احلصول  يضمن  ومبا  العمل،  سوق 

على النحو التايل؛
• مت تطوير قواعد الدراسة يف مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا؛

•   مت حتديث تقارير احلالة اخلاصة بالربامج الدراسية للكليات بعد قيامها بإجراء تعديالت وفقًا ملا يتناسب 
مع معايري االعتماد الدويل؛

• مت متابعة تنفيذ أعمال التقييم املستمر للطالب؛
التدريس وحتديثها واملشاركة يف اجتماعاتها  •   متت املشاركة يف إعداد الئحة ترقيات أعضاء هيئة 

الدورية؛
• مت إعداد الربامج الدراسية لالعتماد الرباجمي الدويل، وإدارة وتنفيذ إجراءات االعتماد الدويل املؤسسي   

   للجامعة؛
الدويل  االعتماد  جلهة  وتقدميه  للجامعة   Self-Assessment Report الذاتي  التقومي  تقرير  إعداد  •  مت 

املؤسسي حتضريًا لزيارتهم؛
•  مت إعداد وتنفيذ حماضرات توعية خلطوات وفوائد عملية االعتماد الدويل املؤسسي واالعتماد الدويل 

للربامج الدراسية بحضور ممثلني عن جميع الكليات؛
•  مت متابعة تطوير مكتبات اجلامعة واملعاونة يف إمدادها بربامج لكشف االقتباس العلمي وللتأكد من 

أن موضوعات بحوث املاجستري والدكتوراه غري مكررة؛
•  مت متابعة عقد اتفاقيات مع جامعات أجنبية يف )إيطاليا - الواليات املتحدة األمريكية - روسيا( ومكتبة 

اإلسكندرية؛
•  مت تفعيل االتفاقيات مع جامعة الشارقة بدولة اإلمارات العربية واألكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

والنقل البحري.

ثالثًا: الكليات

كلية اآلداب
• مرحلة البكالوريوس

تتوافق مع متطلبات  للمعايري احمللية والدولية واستحداث مواد جديدة  مت تطوير جميع األقسام وفقًا 
الساعات  عدد  إجمايل  تعديل  مت  التخصص.كما  جمال  يف  احلديثة  االجتاهات  منحى  ومع  العمل،  سوق 

املعتمدة الضرورية لتخرج الطالب إىل 99 ساعة معتمدة.
• مرحلة الدراسات العليا

استحدثت الكلية عددًا من الدبلومات يف تخصصات: اللغة العربية وآدابها، اإلعالم، والتدريس، وذلك على 
النحو التايل:

العربية  اللغة  قسم  طرحه  بها  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  لتعليم  معلمني  إلعداد  تخصصي  -  دبلوم 
وآدابها ويشمل 24 ساعة معتمدة؛ 

-  دبلوم مهني يف الصحافة طرحه قسم اإلعالم، ويشمل 24 ساعة معتمدة، كما يهدف إىل توفري كوادر 
مؤهلة ومدربة على العمل يف جمال الصحافة مبهنية عالية؛

-  دبلوم تخصصي يف التدريس، ويشمل 28 ساعة معتمدة مقسمة على فصلني دراسيني. ويهدف إىل 
إعداد كوادر مؤهلة تربويًا ملهمة التدريس، حيث متت املوافقة على املباشرة يف التدريس من قبل 

وزارة الرتبية والتعليم العايل.



٣١ كلية احلقوق والعلوم السياسية٣٠
• مرحلة البكالوريوس

تعمل الكلية على تطوير اللوائح من خالل تعديل عدد الساعات املعتمدة لنيل الليسانس يف احلقوق من 
138 إىل 126 ساعة تقريبًا، وذلك مع استحداث مقررات جديدة مبا يتالءم مع مستجدات التطور وحاجات 
سوق العمل كاملسؤولية املهنية. كما شاركت الكلية يف برامج تبادل الطالب مع اجلامعات األوروبية 
ضمن مبادرات ميولها االحتاد األوروبي Erasmus Mundus، ومت إشراك الطالب يف مؤمترات دولية ويف 

دورات متخصصة يف اللغات اإلجنليزية والفرنسية.
• مرحلة الدراسات العليا

أو  املاجستري  مرحلة  يف  سواء  العليا  الدراسات  بربامج  يتعلق  فيما  لوائحها  تطوير  على  الكلية  تعمل 
الدكتوراه، باإلضافة إىل تطوير امتحان املقابلة الشفهية يف مرحلة قبول طالب التمهيدي يف املرحلتني. 
البحثية  األولويات  تنفيذ  الطالب يف  الكلية وإدماج  لكافة أقسام  بحثية  العمل على وضع خطة  يتم  كما 

املوضوعة ضمن هذه اخلطة.

كلية إدارة األعمال
• مرحلة البكالوريوس

مت تطوير الالئحة الداخلية للكلية مبا يتوافق مع متطلبات سوق العمل يف لبنان ليصبح عدد الساعات 
املنشآت  إدارة  تشمل  جديدة  تخصصات  واستحداث  معتمدة،  ساعة   120 من  بداًل  معتمدة  ساعة   100
السياحية والفنادق، نظم املعلومات اإلدارية والتسويق، وذلك باإلضافة اىل التخصصات اخلمسة األخرى 
املتاحة حاليًا. كما وفرت الكلية لطالب املستوى الرابع فرص تدريبية يف الشركات واملؤسسات والبنوك 

اللبنانية خالل فصل الصيف لهذا العام اجلامعي.
• مرحلة الدراسات العليا

مت توقيع اتفاقية تعاون بني كلية إدارة األعمال واألكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من 
 Supply Chain وهو ماجستري يف إدارة سالسل اإلمداد MBA أجل استحداث برنامج جديد يف مرحلة

Management على أن تبدأ الدراسة يف هذا الربنامج اعتبارًا من خريف العام اجلامعي 2014 - 2015.

كلية الهندسة املعمارية
• مرحلة البكالوريوس

ودقيقة  شاملة  ومراجعة  تقييم  على  استندت  التي  الدراسي،  احملتوى  على  التغيريات  بعض  إجراء  مت 
 RIBA الربيطانيني  للمعماريني  امللكي  املعهد  لتوصيات  بناء  وذلك  وحمتوياتها  الدراسية  للمقررات 
RIBA Part II من االعتماد الدويل. كما مت استكمال جتهيز ورشة  الثاين  الكلية إىل اجلزء  وملالءمة تقدم 
النماذج املعمارية التي جهزت بكل املستلزمات الضرورية لصناعة النماذج من وسائل وتقنيات تقليدية 

وحديثة.

• مرحلة الدراسات العليا
 Master of واحد  عام  ملدة  ماجستري  برنامج  استحداث  باقرتاح  املعمارية  الهندسة  كلية  قامت 

Architecture وسيتم التقدم للحصول على الرتخيص الالزم من وزارة الرتبية والتعليم العايل.

كلية الهندسة
• مرحلة البكالوريوس

متت  حيث   ،ABETالدولية االعتماد  هيئة  من  الدولية  املعايري  مع  يتفق  مبا  الهندسي  التعليم  تطوير  مت 
ذلك  يف  مبا  املعتمدة  الساعات  وعدد  العلمي  احملتوى  حيث  من  األقسام  بجميع  الالئحة  مراجعة 
استطالع رأي الطالب يف كل مقرر ILOs لدراسة مدى فعالية طرق تدريس املادة العلمية، باإلضافة إىل 
تعديل استمارات تقييم مشاريع التخرج. كما مت التحضري إلنشاء خمترب لهندسة الطرق واملرور، كذلك 
الهوائيات  الالزمة، جتهيز وتطوير معمل  باملعدات  الرتبة  لتجهيز معمل جديد الختبارات  وضع خمطط 

وتنظيم عدد من الندوات العلمية مع IEEE Student Branch يف اجلامعة.
• كلية الهندسة )حرم الدبية(

مت اقرتاح إنشاء خمترب لهندسة الطرق واملرور للمساهمة فى تدريب طالب قسم الهندسة املدنية 
على اإلختبارات اخلاصة بأعمال الرصف وإنشاء الطرق ودراسات هندسة املرور، وكذلك إعطاء الفرصة 
لطالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس إلجراء األبحاث العلمية واستخدام برجميات حديثة. كما مت 
وضع خمطط لتجهيز معمل جديد إلختبارات الرتبة باملعدات الالزمة، باإلضافة إىل جتهيز وتطوير معمل 

الهوائيات.
• كلية الهندسة )فرع طرابلس(

أو  املاجستري  مرحلة  يف  سواء  العليا  الدراسات  بربامج  يتعلق  فيما  لوائحها  تطوير  على  الكلية  تعمل 
الدكتوراه، باإلضافة إىل تطوير امتحان املقابلة الشفهية يف مرحلة قبول طالب التمهيدي يف املرحلتني. 
البحثية  األولويات  تنفيذ  الطالب يف  الكلية وإدماج  لكافة أقسام  بحثية  العمل على وضع خطة  يتم  كما 

املوضوعة ضمن هذه اخلطة.

كلية العلوم
• مرحلة البكالوريوس

مت تطوير اللوائح األكادميية يف الكلية ملرحلة البكالوريوس من 120 ساعة معتمدة إىل 97 ساعة معتمدة 
وذلك للحصول على درجة البكالوريوس يف العلوم خالل ثالث سنوات بداًل من أربع سنوات على أن يبدأ 
العمل بهذه اللوائح اجلديدة مع بداية العام اجلامعي 2014 - 2015. كما تعمل الكلية على حتضري كتّيب 

يوضح إمكانيات املعامل بالكلية يف خدمة اجملتمع.
• مرحلة الدراسات العليا

يتم العمل يف كلية العلوم على حتضري برنامج دبلوم يف Forensic Science بالتنسيق مع الهيئة اللبنانية 
للطاقة الذرية ضمن مشروع بني الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية واالحتاد األوروبي بالتعاون مع املديرية 
العامة لألمن الداخلي اللبناين، والذي يتضمن خرباء متخصصني لتحضري احملتوى العلمي للربنامج وجتهيز 

خمترب يف هذا اجملال.



٣٣ كلية الصيدلة٣٢
• مرحلة البكالوريوس

للمقررات  التعليمية  اخملرجات  ومطابقة  الكلية،  يف  اجلديدة  البكالوريوس  مرحلة  الئحة  مراجعة  متت 
ويف  الصيدلة.  وبرامج  الكندية  االعتماد  بهيئة  اخلاصة  بتلك  املهنية  واملهارات  واالختيارية  األساسية 
هذا السياق عملت الكلية على تطوير أساليب التعليم وتنمية التعلم الذاتي، وتطوير بعض املقررات يف 
جمال التطبيقات العلمية لتحقيق خمرجات التعليم اإلكلينيكية للمقررين وتعزيز مهارات الطالب يف تقدمي 
الرعاية الصيدالنية، باإلضافة اىل حتديث حمتويات برنامج التدريب املهني الصيديل. ويف إطار تطبيق طرق 
التعليم املعتمد على البحث يف التدريس Research Based Learning بني الطالب، مت تكوين فريق بحثي 
من طالب الكلية الذي سافر إىل أملانيا بغرض االطالع على التقدم العلمي يف أبحاث الصيدلة هناك. كذلك 

مت العمل على حتديث اخملتربات يف الكلية.
• مرحلة الدراسات العليا 

البكالوريوس. كما مت حتديث برنامج "التدريب املهني”  تستمر الكلية يف تطوير الئحة ومقررات مرحلة 
لإلرتقاء مبستوى األداء وزيادة القدرة التنافسية خلريجي الكلية ومراجعة أساليب التقومي والتدريس يف 
جميع املقررات التي تدرس سواء من قبل أعضاء هيئة التدريس يف الكلية أو الكليات األخرى. كذلك مت 

تطوير برنامج للتعليم املستمر بالتعاون مع نقابة صيادلة لبنان.

كلية الطب
• مرحلة البكالوريوس

مت تطبيق الالئحة اجلديدة للعام الرابع لتتماشى مع أحدث االجتــاهات العاملية يف التعليـــم الطبي لطالب 
السنة الرابعة واخلامسة والسادسة، وهي تقوم على مقرر دراسي متكامل مبني على اخملرجات. كما 

قامت الكلية بتحديث املعامل وإعداد الدراسات اخلاصة بإنشاء معمل للتدريب اإلكلينيكي بالكلية.
• مرحلة الدراسات العليا

إىل استحداث نظام جديد  باإلضافة  الطب،  كلية  العامة يف  لتخصص اجلراحة  الدكتوراه  مت تطوير الئحة 
تعليميًا  لاللتحاق بربامج اجلامعة لالختصاص باملستشفيات املتعاقد معها. كما مت استحداث نظامًا 
جديدًا إلشراف اجلامعة على برامج االختصاص، وقد بدأ تطبيقه بتخصص اجلراحة العامة وفروعها على 

أن يطبق النظام تباعًا بباقي التخصصات.

كلية طب االسنان
• مرحلة البكالوريوس

 مت تعديل الئحة البكالوريوس املستحدثة عام 2011. ويف إطار االنفتاح على اجلامعات اللبنانية والهيئات 
احمللية، تتعاون الكلية مع كليات مماثلة حمليًا ودوليًا من خالل التبادل العلمي وإشراف الرسائل وأعضاء 
هيئة  أعضاء  ويقوم  الصحة  وزارة  يف  املتخصصة  اللجان  باجتماعات  الكلية  تشارك  كما  احلكم.  جلان 

التدريس مبشاركة بارزة يف جملس وجلان نقابة أطباء األسنان يف لبنان.
• مرحلة الدراسات العليا

مت بدء العمل بالالئحة اجلديدة والتي تضمنت مقررات دراسية جديدة لتفادي التكرار يف املقررات التي 
أنهاها الطالب يف مرحلة البكالوريوس.

كلية العلوم الصحية
• مرحلة البكالوريوس

مت تطوير الئحة الكلية يف جميع التخصصات، وقد أصبح عدد الساعات املعتمدة 130 بدال من 120 ساعة. 
كذلك عملت الكلية على تطوير وتعديل املناهج الدراسية لربامج تكنولوجيا اخملتربات الطبية والتغذية 
  Blended Learning والتمريض لتصبح مدة الدراسة ثالث سنوات بدال من أربع سنوات. كما مت استخدام
الفيزيائي  العالج  عيادات  وتطوير  الطبية  اخملتربات  حتديث  إىل  باإلضافة  الدراسية،  املقررات  بعض  يف 

وتوسيعها واستحداث سياسة ملنع سرقة املعلومات.
• مرحلة الدراسات العليا

الكلية وألول مرة يف لبنان ومنطقة الشرق األوسط على املوافقة بتدريس برنامج دكتور يف  حصلت 
إكلينيكية تؤهل  أيلول 2013، وهي درجة  بتاريخ 19  العايل  الرتبية والتعليم  DPT من وزارة  الفيزيائي  العالج 

اخلريجني لفرص عمل أفضل يف جمال العالج الفيزيائي تستمر ملدة عامني.



٣٤٣٥

العلوم الطبية

تعيد اجلامعة تعريف القطاع الطبي من خالل املمارسات املبتكرة املتعددة التي تسهل طرق تقدمي 
للطالب،  متميزة  جتارب  تقدمي  إىل  اجلامعة  يف  التوجيهي  املبدأ  ويهدف  التعليمية.  الصحية  الرعاية 

يسبقها أوال تقدمي خربات استثنائية ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني.
وتسعى اجلهود إىل تطوير منوذج ملركز طبي أكادميي، مع الرتكيز على مهام عمليات البحث والتعليم 
بني  والتعليم  احليوية،  الطبية  املعلوماتية  احليوية،  التكنولوجيا  أبحاث  على  القائمة  البحوث  تشمل  التي 
املهنيني. كما يتم العمل على توفري القيادة اإلسرتاتيجية، اإلشراف على الشؤون الطبية، تنمية املهارات 
القيادية للطبيب، سالمة املرضى، جودة الرعاية وتقدمي اخلدمات الصحية، مما يؤدي إىل ترويج الربامج 

الطبية يف اجلامعة.
اجلامعة،  يف  الطبي  القطاع  عمداء  بني  والتنسيق  التواصل  يتم  التخصصات  بني  للتعاون  وحتقيقًا 
باإلضافة إىل املشاركة يف املناقشات مع العمداء ومساعدين العمداء وأعضاء هيئة التدريس للتعرف 
على الصعوبات والتحديات التي تواجهها الكليات الطبية من أجل الوصول إىل أعلى مستوى من التقدم 
العملي. كما مت تشكيل جلان خمتلفة تشمل كليات العلوم الطبية )الصيدلة، الطب، طب األسنان والعلوم 

الصحية(، من أجل تطوير الرتبية يف قطاع العلوم الطبية.

أواًل: التعليم املهني البيني
مت تطوير التعليم املهني البيني من أجل حتسني التعاون بني الكليات اخملتلفة، إذ سيسّهل على الطالب 
مهمة االطالع على التخصصات من خمتلف الكليات الطبية، باإلضافة إىل اكتساب املعارف واملهارات 

العلمية والثقافية املتعددة.
ممتد  خاص  منهج  خالل  من  البيني  املهني  التعليم  بتنفيذ  للبدء  جديدة  مبادرة  اخلطوة  هذه  وتعترب 
على مدى ستة عشر أسبوعًا، يقسم فيه الطالب إىل جمموعتني متساويتني حيث حتضر كل جمموعة 
الدورة األحادية واملناقشة املتعددة للحاالت التي يتضمنها املقرر يف كل أسبوع بالتناوب. وقد ُأجريت 

الدراسة التجريبية على أربعة مراحل:
• املرحلة األوىل

التجريبية  بالدراسة  املعنيني  للطالب  متهيدية  مرحلة  وهي  املعرفة(:  )مستوى  األساسي  التعليم 
للتعليم املهني البيني تلتها حماضرات عن مهارات التواصل. وقد ُأجريت هذه املرحلة يف حرم بريوت 

يف 21 شباط 2014.
• املرحلة الثانية

التعليم القائم على حالة )مستوى التعرض(: وهي عبارة عن جمموعات دائرية تضم كل جمموعة 9/8 
طالب، يتم االشراف عليهم من قبل مرافق من الكليات اخملتلفة بحيث تطرح كل جمموعة دورها وخطط 
الرعاية للحاالت من خمتلف الكليات عرب أجهزة الكومبيوتر لنظام االستجابة التفاعلية للطالب. وقد ُأجريت 

هذه املرحلة يف حرم بريوت من 28 شباط إىل 14 آذار 2014.
• املرحلة الثالثة

التعاون املهني البيني )مستوى التميز(: وهي تكملة للمرحلة الثانية التي تتضمن مناقشة خطط العالج الذي 
طرحها الطالب من خمتلف الكليات. وقد أُجريت هذه املرحلة يف حرم بريوت يف 28 آذار إىل 11 نيسان 2014.

• املرحلة الرابعة
تنفيذ  خالل  من  واجلماعي  األحادي  املهني  التعليم  ترجمة  إىل  تهدف  مرحلة  وهي  اخلتامية:  املرحلة 
أدوات تعليمية، حيث يقع على عاتق كل مشرف مسؤولية تقييم املشاريع التعليمية املنفذة من قبل 
اجملموعات وجمع استمارات التقييم اخلاصة باملقرر واملشرفني. وقد أجربت هذه املرحلة يف حرم 

بريوت يف 16 أيار 2014.

ثانيًا: جلنة بحوث العلوم الطبية
وهي مسؤولة عن تفعيل وتنسيق ومتابعة البحوث الطبية وإجراء برامج فعالة لتعزيز ودعم البحوث داخل 
اجلامعة. وقد مت اختيار منسقني من الكليات الطبية اخملتلفة للتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس جلمع 
الكليات  وعرض  لتقدمي  موعد  حتديد  سيتم  كما  لها.  الالزمة  األجهزة  وحتديد  بالبحوث  اخلاصة  البيانات 

الطبية لالهتمامات البحثية.

ثالثًا: احملاضرات العلمية ألعضاء هيئة التدريس
الطبية  الكليات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  مهارات  حتسني  أجل  من  احملاضرات  من  سلسلة  نظمت 
وتوسيع معارفهم يف املهن األكادميية اخملتلفة، باإلضافة إىل ورش عمل خمتلفة من اإلدارة وجودة 

الرعاية الصحية يف قاعة الندوات يف املبنى الرئيسي يف حرم بريوت.
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البحث العلمي

تويل اجلامعة أهمية خاصة يف مسريتها األكادميية واسرتاتيجيتها اخلمسية للبحث العلمي وكل ما من 
شأنه رفع مستوى أبحاث أعضاء هيئة التدريس والطالب على حد سواء، ومع بداية العام اجلامعي 2013 

-2014، مت تعديل تسمية عمادة البحث العلمي والعالقات الدولية لتصبح عمادة البحوث والتطوير. 
وكما يف كل عام صدر تقرير األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس املوزعني على الكليات العشر والذي 

وّثق يف هذه السنة اجلامعية 284 بحثًا، تقديرًا للمجهودات البحثية والعلمية املتواصلة.

أواًل: تطوير البحث العلمي
ميكن تلخيص النشاطات التطويرية آللية البحث العلمي بالتايل:    

• مت إعداد مقرتحات لتنشيط منظومة البحث العلمي يف اجلامعة؛
العلمي  البحث  أخالقيات  الئحة  شاملة  للجامعة،   Research Policy العلمي  البحث  الئحة  إعداد  •  مت 

اخلاصة باإلنسان واحليوان والبيئة، وقواعد وأسلوب النشر العلمي وحضور املؤمترات اخلارجية؛
• مت تنظيم عقد االجتماعات الدورية للجنة البحث العلمي ملتابعة النشاط البحثي يف اجلامعة؛

اخلارجية  واجلهات  والدولية  واإلقليمية  احمللية  واملؤسسات  بالهيئات  االتصال  وتسهيل  دعم  •  مت 
املمولة للمشاريع البحثية، باإلضافة إىل التحديث املستمر لقاعدة البيانات اخلاصة بها؛

املوارد  )املعامل،  العلمي  بالبحث  واملتعلقة  اجلامعة  يف  املتوفرة  اإلمكانيات  من  االستفادة  •  مت 
البشرية، املكتبات...إلخ(؛

يف  واملساعدة  باجلامعة  العلمي  البحث  ألنشطة  خارجية  متويل  مصادر  إيجاد  يف  املساعدة  •  مت 
تسويق نتائجها؛

• مت متابعة تنفيذ أنشطة البحث العلمي يف الكليات طبقًا خلطتها وخطة اجلامعة؛
عميد  من  كل  وعضوية  اجلامعة  رئيس  برئاسة  اجلامعة  يف  العلمي  البحث  جلنة  تشكيل  تعديل  •  مت 
البحوث والتطوير/ مقرر اللجنة وعشرة أعضاء من هيئة التدريس ممثلني للكليات. وقد مت عقد تسعة 

اجتماعات للجنة على مدى العام اجلامعي؛
•  مت إعداد القواعد العامة لدعم اجلامعة لألبحاث العلمية طبقا ملا مت املوافقة عليه يف اجتماع جملس 
العمداء بتاريخ 9-1-2014، للتقيد بها وخاصة فيما يتعلق مبوضوعات البحوث املبتكرة،  ونشرها باسم 

اجلامعة وقواعد سفر الباحثني حلضور املؤمترات؛
• قامت الكليات بإعداد بيانات باملؤسسات الداعمة للبحث العلمي حمليًا ودوليًا؛

الطب  كلية  وعميد  العربية  اإلمارات  دولة  يف  الشارقة  جامعة  رئيس  نائب  حمدي  حسام  الدكتور  •  قام 
بزيارة اجلامعة، وطرح عدة أفكار لالستفادة بها يف تطوير وتنشيط منظومة البحث العلمي بجامعة 

بريوت العربية كاآلتي:
- خلق بيئة للبحث العلمي وحتديد توجهات بحثية رئيسية للجامعة؛

-  حتديد اجملاالت البحثية لكل جمموعة كليات متقاربة/ قطاع العلوم الطبية - قطاع العلوم الهندسية 
- قطاع العلوم اإلنسانية؛

- خلق بيئة تفاعلية للبحث العلمي يف اجلامعة من خالل عقد الندوات البحثيةResearch Seminars؛ 
- تعميم فكرة إنشاء Junior Research Team يف الكليات والتي بدأت يف كلية الصيدلة؛

الدوريات  بحثية مأخوذة من  الكليات وطرح مواضيع  Journal Club كل أسبوع يف  إنشاء  -  طرح فكرة 
العلمية يف التخصصات اخملتلفة، ليتم مناقشتها يف اللقاء األسبوعي التايل؛

- دعم وتشجيع العمل كفريق وتشكيل Teamwork بني األقسام والكليات داخل وخارج اجلامعة؛
-  دعم وتشجيع البحوث املشرتكة Interdisciplinary Research Work بني أكرث من تخصص سواء من 

داخل أو خارج اجلامعة. 



٤١ • دعم اجمللس الوطني للبحوث العلمية يف لبنان:٤٠
إحدى  يف  واالشرتاك  الثاين  للعام  اجلامعة  يف  تنفيذها  اجلاري  البحثية  للمشروعات  الدعم  جتديد  -  مت 

الوحدات البحثية )قسم التغذية/ كلية العلوم الصحية(.
• دعم من جهات لبنانية ودولية ملشاريع بحثية:

-  مت املوافقة على متويل البحث املشرتك حول الطاقة املتجددة، املقدم من كلية الهندسة ووزارة 
الزراعة يف لبنان وكلية الزراعة يف جامعة اإلسكندرية،

-  مت احلصول على موافقة من برنامج Expand Your Horizons - EYH املمول من الـ USAID  لتمويل 
سفر وتدريب أربعة عناصر إدارية وفنية من اجلامعة، وذلك يف الواليات  املتحدة األمريكية ملدة شهر 

خالل فصل الصيف القادم؛
 Innovation and بعنوان:  واألكادمييا  الصناعة  بني  العالقة  حول  متبوس  مبشروع  االشرتاك  -  مت 
 Development of Academic-Industry Partnerships through Efficient Research

Administration in Lebanon - IDEAL؛
• دعم اجلامعة ملشاريع بحثية: 

-  متت موافقة اجلامعة على تقدمي دعم مايل للمشروع البحثي املشرتك بني كلية العلوم وكلية الصيدلة 
حول النباتات الطبية؛

- مت تقدمي دعم مايل لشراء مواد لثالثة بحوث بكلية طب األسنان ودعم نشر بحوث يف كلية الصيدلة؛
• متابعة أنشطة الكليات ومركز األبحاث البيئية والتنمية يف جمال البحث العلمي:

العلمية حول مياه  للبحوث  الوطني  للبحث املدعوم من اجمللس  للعام 2013 - 2014  العقد  -  مت جتديد 
بحرية القرعون. أما فيما يخص املشروع البحثي املقدم من مركز األبحاث البيئية والتنمية واجمللس 
الوطني للبحوث العلمية ومركز االستشعار عن بعد، واملمـول من O-Life 2015-2013، فقـد مت تعيني 
  IWMIو IRD - Institut de Recherche Pour le Dévelopment شريـك فرنسـي تـابع ملؤسسـة
 FK برنامج لعضوية  املركز  دعوة  مت  وقد  هذا   .International Water Management Institute
تخصيص  ومت   .Milan Universal Exposition  2015 إطار:  يف   - Feeding Knowledge Program
قطعة أرض تابعة للمركز لزراعة األعشاب الطبية واستخراج الزيوت الطبية واألدوية بالتعاون مع كلية 

الصيدلة؛
•  مت تقدمي الدعم ملشاركة أعضاء هيئة التدريس من جميع الكليات واملراكز يف حضور مؤمترات خارجية 

طبقًا للوارد تفصيال يف تقرير البحث العلمي باجلامعة للعام اجلامعي 2013-2014؛
مؤمترات  يف  يشرتكون  الذين  التدريس  هيئة  ألعضاء  الكليات  تنظمها  علمية  ندوات  عقد  متابعة  •  مت 

علمية خارجية للوقوف على آخر املستجدات يف التخصص؛
• مت إعداد الئحة البحث العلمي Research Policy للجامعة.

ثانيًا: النشاط العلمي

النشاطات العلمية الداخلية
•  ورشة عمل بعنوان Pathways to Successful EF;/ESL Teaching and Learning من تنظيم كلية 

اآلداب يف حرم بريوت يف 25-26 تشرين األول 2013؛
اآلداب يف  تنظيم كلية  ألقاها اإلعالمي وليد عبود من  الواقع واملأمول”  بعنوان "اإلعالم بني  •  حماضرة 

حرم بريوت يف 29 تشرين األول 2013؛
•  حماضرة بعنوان Ameen Rihani's Visionary Support for Women a Century Ago ألقاها الدكتور 

سافو كرم من جامعة سيدة اللويزة من تنظيم كلية اآلداب يف حرم بريوت يف 7 تشرين الثاين 2013؛
بالتعاون مع   Histoire et Mémoire: La Littérature Comme Témoignage بعنوان  •  ندوة دولية 
جامعة السوربون L’Université de la Sorbonne-Paris 4 وL’Université d’Anger من تنظيم كلية 

اآلداب يف حرم بريوت يف 28-29 تشرين الثاين 2013؛
•  مؤمتر بعنوان "ايجابيات احلياة من منظور سيكولوجي” حيث مت استضافة السفري الدويل للسعادة "ليو 

بورمان” من تنظيم كلية اآلداب يف حرم بريوت يف 10-12 كانون األول 2013؛
•  ورشة عمل بعنوان "قانون اإلعالم اجلديد” بالتعاون مع مؤسسة "مهارات” من تنظيم قسم اإلعالم 

يف كلية اآلداب يف 4 آذار 2014؛ 
•  حماضرة بعنوان "السعادة احلقة: طريق إىل احلياة الطيبة” ألقاها الدكتور أحمد عبد اخلالق من تنظيم 

كلية اآلداب يف حرم بريوت يف 13 آذار 2014؛
• دورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس يف حرم اجلامعة يف بريوت يف 6-20 آذار 2014؛

•  ورشة عمل لألستاذ "تريي بروسر” املتخصص يف تدريب أساتذة اللغة اإلنكليزية من كلية اآلداب يف 
21 آذار 2014؛ 

•  مشاركة طالب من قسم اإلعالم يف الكلية يف مشروع "شارك وغري” من تنظيم "املركز اللبناين للرتبية 
املدنية” الذي استمر من شهر آذار إىل نهاية العام اجلامعي؛

•  ندوة بعنوان "اإلعالم وذوي االحتياجات اخلاصة” اشرتك فيها كل من احملامي نزار صاغية واإلعالمية 
ديانا مقلد واإلعالمي عماد الدين رائف واإلعالمي فادي احللبي من تنظيم كلية اآلداب يف حرم بريوت يف 

18 نيسان 2013؛ 
احلقوق  كلية  تنظيم  من   ”2013 املصري  الدستور  مشروع  مسودة  يف  "قراءة  بعنوان  علمية  •  ندوة 

والعلوم السياسية يف حرم بريوت يف 25 تشرين الثاين 2013؛
ألقاها  لبنان”  يف  اجملازين  احملاسبة  خرباء  نقابة  يف  جمازًا  خبريًا  حماسبًا  تكون  "كيف  بعنوان  •  ندوة 

هشام مكحل يف حرم بريوت يف 10 تشرين األول 2014؛
حممد  األستاذ  الفتوى  دار  يف  الزكاة  صندوق  سر  أمني  ألقاها  الزكاة”  "حماسبة  بعنوان  •  حماضرة 

احلسامي يف حرم بريوت يف تشرين الثاين 2013؛
•  ندوة بعنوان "إدارة سالسل اإلمداد يف الشرق األوسط - سالسل الفرص والتحديات” حتت رعاية وزير 
إدارة األعمال يف حرم بريوت يف 13  العريضي من تنظيم كلية  العامة والنقل األستاذ غازي  األشغال 

كانون األول 2013؛
•  إطالق برنامج MBA Supply Chain Management بالتعاون مع األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

والنقل البحري من تنظيم كلية إدارة األعمال؛
التحقيق  هيئة  سر  أمني  ألقاها  املكافحة”  ومنظومة  التحديات  األموال...  "تبييض  بعنوان  •  حماضرة 

اخلاصة األستاذ عبد احلفيظ منصور من تنظيم كلية إدارة األعمال يف حرم بريوت يف 27 آذار 2014؛
•  معرض تصوير فوتوغرايف Stairs من تنظيم كلية الهندسة املعمارية يف حرم الدبية يف 19-21 تشرين 

الثاين 2013؛
 Historicizing Early Modernity: Current Strategies of Architectural and Urbanندوة بعنوان  •
Conservation in Postwar Beirut ألقاها الدكتور روبرت صليبا األستاذ يف كلية الهندسة - اجلامعة 

األمريكية يف بريوت من تنظيم كلية الهندسة املعمارية يف حرم الدبية يف 28 تشرين الثاين 2013؛
•  حماضرة بعنوان Fourty Years of Practice in Architecture - An Interactive Conference ألقاها 

املهندس نبيل عازار من تنظيم كلية الهندسة املعمارية يف 11 كانون األول 2013؛
•  حماضرة بعنوان Voguing Place: Revisiting the Poetics of the Architectural Dream ألقتها 

األستاذة Anna Serrano يف حرم الدبية يف 11 نيسان 2014؛
•  حماضرة بعنوان Fire Fighting Systems and Execution Drawings Applications ألقاها األستاذ 

الدكتور علي حمود يف حرم الدبية يف 21 تشرين الثاين 2013؛
•  حماضرة علمية للطالب من قبل شركة Schlumberger Middle East من تنظيم كلية الهندسة يف 

6 كانون األول 2013؛
•  ندوة علمية بعنوان A New Class of Printed Leaky Wave Antenna من تنظيم كلية الهندسة 



٤٣ Royal Military College of Canada in Kingston يف حرم ٤٢ ألقاها األستاذ الدكتور يحيى عنرت من 
الدبية يف 20 كانون األول 2013؛

• "يوم املشروعات الهندسية السادس عشر” من تنظيم كلية الهندسة يف حرم الدبية يف 5 أيار 2014؛
• معرض 3D Stone Age من تنظيم كلية الهندسة يف 8 أيار 2014؛

•  حماضرة بعنوان Queuing Models of Computer and Data Communication Systems ألقاها 
الدكتور حامد نصار يف حرم الدبية يف 20 أيار 2014؛

 Advanced Functional Nanoparticles for the Treatment and بعنوان  علمية  •  حماضرة 
Detection of Diseases من تنظيم كلية العلوم يف حرم الدبية يف 31 آذار 2014؛

•  إطالق مسابقة Vex Robotics Programming Context من تنظيم كلية العلوم يف حرم الدبية يف 
10 أيار 2014؛

• "املنتدى املهني” من تنظيم كلية الصيدلة يف حرم بريوت يف 3-4 تشرين األول 2013؛
•  ندوة بعنوان "عن جراحة القلب بني الواقع واخليال” من تنظيم كلية الطب ألقاها الدكتور باسم الشاب 

يف حرم بريوت يف 4 كانون األول 2013؛
•  "اليوم الطبي الثاين لرتقق العظام” بالتعاون مع شركة Sanofi-Aventis من تنظيم كلية الطب يف حرم 

بريوت يف 21 شباط 2014؛
الطب  كلية  عميدة  ألقتها  واحلقيقة”  الوهم  بني  التجديدي  والطب  اجلذعية  "اخلاليا  بعنوان  •  حماضرة 

الدكتورة جنالء مشعل والدكتور رمضان الغرباوي يف حرم بريوت يف 27 شباط 2014؛
الدكتور  ألقاها  واملستقبل”  التحديات  والعشرين:  الواحد  القرن  يف  الطبي  "التعليم  بعنوان  •  حماضرة 
حسام الدين حمدي خبري التعليم الطبي ومستشار رئيس اجلامعة للقطاع الطبي وعميد كلية الطب 

يف جامعة الشارقة - اإلمارات العربية املتحدة يف حرم بريوت يف 3 نيسان 2014؛
 Cleft Lip and Palate, Pre-surgical, Surgical and Prosthetic Management ندوة علمية بعنوان  •

من تنظيم كلية طب األسنان يف حرم بريوت يف 9 تشرين األول 2013؛
Glaxo Smith Kline GSK يف فندق  •  مشاركة كلية طب األسنان يف يوم علمي بالتعاون مع شركة 

املوفمبيك مبشاركة 200 طبيب يف 18 كانون األول 2013؛
•  برنامج تدريبي على تخفيض خماطر الكوارث من تنظيم كلية العلوم الصحية يف حرم بريوت يف 8-7 

تشرين الثاين 2013 وحرم الدبية من 11 كانون األول 2013 إىل 12 شباط 2014؛
كلية  تنظيم  من  النمسا   - انسربوك  جامعة  من  الدماطي  حممود  للدكتور  وحماضرة  عمل  •  ورشات 

العلوم الصحية يف 19-23 أيار 2014؛
بعثة  بالتعاون مع  لبنان”  للمساواة بني اجلنسني يف  التحديات والفرص  بعنوان "حقوق املرأة:  •  ندوة 

االحتاد األوروبي من تنظيم مركز حقوق اإلنسان يف حرم بريوت يف 3 كانون األول 2013.



٤٥ النشاطات العلمية اخلارجية٤٤
•  ندوة بعنوان "أساليب تعليم اللغة العربية بني املاضي واحلاضر” شارك فيها الدكتور بشري فرج من 

تنظيم املدرسة اللبنانية الدولية يف بريوت يف 5 تشرين األول 2013؛
 Casa, The Legacy of Edaward Said شاركت فيه الدكتورة ليلى حلمي من تنظيم  •  مؤمتر بعنوان 
Cames, IFI, AUL, Dept of English and the Office of the Provost at AUB  يف بريوت يف 10 

تشرين األول 2013؛
•  حلقة نقاشية حول "أسباب تراجع اللغة العربية”، شارك فيها الدكتور بشري فرج من تنظيم مدرستي 

سيل الرشاد والوادي األخضر يف البقاع يف 2 تشرين الثاين 2013؛
اإلعالم  وزارة  تنظيم  من  حالق  حسان  الدكتور  فيه  شارك  العربي”  التاريخ  كتابة  "إعادة  بعنوان  •  مؤمتر 

وتلفزيون الشارقة يف اإلمارات العربية املتحدة يف 11 تشرين الثاين 2013؛
•  ندوة بعنوان "إمالؤنا لغتنا” شارك فيها الدكتور بشري فرج من تنظيم اجلامعة األنطونية يف بريوت يف 

7 كانون األول 2013؛
•  ندوة بعنوان "دور اإلعالم يف تعزيز أو تراجع اللغة العربية” شارك فيها الدكتور جمال جماهد من تنظيم 

اللجنة الوطنية بالتعاون مع اللجنة اللبنانية األمريكية يف بريوت يف 18 كانون األول 2013؛
•  ندوة بعنوان "أندية اليونيسكو يف ضفتي املتوسط” شارك فيها الدكتور بشري فرج من تنظيم اللجنة 

الوطنية اللبنانية اليونيسكو يف بريوت يف 6 شباط 2014؛
تنظيم  من  حالق  حسان  الدكتور  فيها  شارك  املشرتك”  العيش  إمام  األوزاعي  "اإلمام  بعنوان  •  ندوة 

املركز اإلسالمي - عائشة بكار يف بريوت يف 10 آذار 2014؛
•  ندوة بعنوان "إشكالية الهوية” شاركت فيها األستاذة الدكتورة مايسة النيال عميدة كلية اآلداب من 

تنظيم جامعة البلمند يف بريوت يف 22 آذار 2014؛
•  "امللتقى السنوي العاشر للعلوم االجتماعية” شاركت فيه األستاذة الدكتورة مايسة النيال عميدة كلية 

اآلداب من تنظيم جامعة الكويت يف الكويت يف 25-27 آذار 2014؛
األستاذة  فيه  شاركت  وثقافات”  لغة  إبداع،  حاالته:  كل  يف  األدب  البيئي،  والنقد  "البيئة  بعنوان  •  مؤمتر 
يف  بريوت  يف  اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  للدكتوراه  العايل  املعهد  تنظيم  من  اسكندراين  ناديا  الدكتورة 

28-29 آذار 2014؛
•  حماضرة بعنوان "الرئيس رياض الصلح رجل احلرية والوحدة واالستقالل” ألقاها الدكتور حسان حالق 

من تنظيم رواد الكشاف املسلم يف بريوت يف 2 نيسان 2014؛
ناديا    الدكتورة  األستاذة  فيها  شاركت  املرأة”  ضد  العنف  موضوع  حول  وتأمالت  "قراءة  بعنوان  •  ندوة 

اسكندراين من تنظيم اجلامعة اللبنانية يف صيدا يف 7 نيسان 2014؛
•  حماضرة بعنوان A Tribute from LAU to Jawdat Haidar ألقاها الدكتور عادل سكاكيني من تنظيم 

اجلامعة اللبنانية األمريكية يف بريوت يف 7 أيار 2014؛
•  مؤمتر بعنوان La ou Les Schizophrénies شاركت فيه األستاذة الدكتورة مايسة النيال عميدة كلية 

اآلداب من تنظيم La Société Libanaise de Psychiatrie يف بريوت يف 25-26 نيسان 2014؛
•  ورشة عمل بعنوان "املشكالت النفسية والسلوكية لدى األطفال واملراهقني” شاركت فيها األستاذة   
الدكتورة مايسة النيال عميدة كلية اآلداب من تنظيم جمعيات اجملتمع املدين لشؤون املرأة والطفل 

يف بريوت يف 26 نيسان 2014؛
اجلامعة  تنظيم  من  اسكندراين  ناديا  الدكتورة  األستاذة  فيه  شاركت  املواطنة”  "تربية  بعنوان  •  مؤمتر 

اللبنانية يف بريوت يف 29-30 نيسان 2014؛
•  مؤمتر بعنوان "اجمللس العاملي للغة العربية: أسباب التعرث وحماوالت النهوض” شارك فيه الدكتور 

بشري فرج من تنظيم اجمللس العاملي للغة العربية يف بريوت يف 30 نيسان 2014؛
الدكتور جمال جماهد من تنظيم مؤسسة  العاملي حلرية الصحافة” شارك فيه  •  ندوة بعنوان "اليوم 

مهارات بالتعاون مع املكتب اإلقليمي لليونيسكو يف بريوت يف 7 أيار 2014؛
• منتدى لبنان للتعليم شارك فيه الدكتور حسان حالق من تنظيم EDU-City يف بريوت يف 10-11 أيار 2014؛

•  ندوة بعنوان "األدب، الفن والعامل املعاصر: سرد، تاريخ وذاكرة” شاركت فيها األستاذة الدكتورة ناديا 
اسكندراين من تنظيم جامعة القديس يوسف يف بريوت يف 16-17 أيار 2014؛

•  منتدى دويل بعنوان "اسرتداد األموال املنهوبة” شارك فيه الدكتور عبد اهلل عبد اهلل من تنظيم كل من 
أيلول  الثماين الكربى، األمم املتحدة ووزارة اخلارجية الربيطانية يف بريطانيا يف 4-3  جمموعة الدول 

2013؛
•  ورشة عمل بعنوان "النزاهة يف العمل بني القطاعني اخلاص والعام” شارك فيها الدكتور عبد اهلل عبد 

اهلل من تنظيم كل من حكومة املغرب واألمم املتحدة يف املغرب يف 4-25 أيلول 2013؛
•  مؤمتر بعنوان "الوقف اإلسالمي” شارك فيه الدكتور عمر حوري من تنظيم جامعة جونز هوبكنز األمريكية 

يف تركيا يف 28-29 أيلول 2013؛
هوبكنز  جونز  جامعة  تنظيم  من  حوري  عمر  الدكتور  فيه  شارك  القانونية”  "العيادات  بعنوان  •  مؤمتر 

األمريكية يف تركيا يف 30 أيلول 2013؛
اجلامعات  يف  التعليمية  املناهج  يف  بالبشر  باالجتار  املتعلقة  املسائل  "إدراج  بعنوان  عمل  •  ورشة 
العربية” شارك فيها الدكتور عبد اهلل عبد اهلل من تنظيم كل من األمم املتحدة وجامعة الدول العربية 
واملؤسسة القطرية ملكافحة اإلجتار بالبشر وجامعة جونز هوبكنز األمريكية يف الكويت يف 28-27 

تشرين األول 2013؛ 
•  مؤمتر بعنوان "خماطر النزاهة يف التقاء القطاعني العام واخلاص” شارك فيه كل من الدكتور عبد اهلل 
األمريكية يف  الدولية واجلامعة  الشفافية  بتنظيم من كل من منظمة  والدكتورة فاتن حّوى  عبد اهلل 

القاهرة وجامعة القاهرة يف مصر يف 4-5 كانون األول 2013؛
•  دورة تدريبية يف جمال تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد شارك فيها الدكتور عبد اهلل عبد 
اهلل من تنظيم األمم املتحدة والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يف لبنان يف 24-18 

كانون األول 2013؛
•  ندوة بعنوان "النضال من أجل العدالة االجتماعية: املفاهيم والشبكات من منظور متعدد الثقافات” 
شارك فيها كل من الدكتور عمر حوري والدكتورة مريام يونس من تنظيم جامعة كولن األملانية ومركز 

دراسات اجملتمعات اإلسالمية يف جامعة الدوحة يف أملانيا يف 12-16 شباط 2014؛
•  مؤمتر بعنوان "البحث العلمي والتعليم العايل: التحديات واألفق” شارك فيه كل من الدكتور حممد عبد 
الرحمن، الدكتور عبد اهلل عبد اهلل والدكتورة فاتن حّوى من تنظيم رابطة جامعات لبنان يف بريوت يف 

17-18 شباط 2014؛
•  مؤمتر دويل بعنوان "القانون والعدالة االجتماعية” شارك فيه األستاذ الدكتور حممد قاسم عميد كلية 
احلقوق والعلوم السياسية من تنظيم كلية احلقوق بجامعة االسكندرية ومشروع احلماية يف جامعة 

جونز هوبكنز األمريكية يف مصر يف 19-20 شباط 2014؛
•  إطالق الدليل العلمي حول االجتار باألشخاص شارك فيه كل من الدكتور عمر حوري والدكتورة فاتن حّوى 
والدكتورة مريام يونس من تنظيم نقابة احملامني والسفارة الربيطانية يف بريوت يف 28 شباط 2014؛

إصالح  األوسط:  الشرق  منطقة  يف  والعام  اخلاص  القطاع  يف  النزاهة  "تعزيز  بعنوان  عمل  •  ورشة 
احلقوق  كلية  عميد  قاسم  حممد  الدكتور  األستاذ  فيها  شارك  الفساد”  مكافحة  تشريعات  وإنقاذ 

والعلوم السياسية من تنظيم  OECD وIMF يف الكويت يف 7-10 نيسان 2014؛
كلية  عميد  قاسم  حممد  الدكتور  األستاذ  فيه  شارك  العايل”  والتعليم  العلمي  "البحث  بعنوان  •  مؤمتر 
احلقوق والعلوم السياسية من تنظيم الوكالة اجلامعية للفرنكوفونية يف مصر يف 14-16 نيسان 2014؛

•  مؤمتر بعنوان "الدولة السليمة يف األداء القضائي السليم” شارك فيه كل من األستاذ الدكتور حممد 
قاسم عميد كلية احلقوق والعلوم السياسية والدكتور عبد اهلل عبد اهلل من تنظيم Tempus وبالتعاون 

مع احتاد اجلامعات العربية يف األردن يف 2-6 أيار 2014؛
 Effects of Big Five Personality Dimensions on Job Position and Stability  مؤمتر بعنوان  •
شاركت فيه الدكتورة نورا ياسني من تنظيم The International Academic Conference يف الواليات 

املتحدة األمريكية يف 1-4 كانون الثاين 2014؛
 Determinants of Software Piracy Attitude, Intention and Behavior: Evidence مؤمتر بعنوان  •

from Lebanon شارك فيه الدكتور أحمد سليم من تنظيم IAFOR يف اليابان يف 27-30 أذار 2014؛
 Economic Order Quality Model with Probabilistic Quality and Permissible مؤمتر بعنوان  •
 SAM International Business تنظيم  نورا ياسني من  الدكتورة  شاركت فيه   Delay in Payment

Conference يف الواليات املتحدة األمريكية يف 3-6 نيسان 2014؛
اهلل  عبد  الدكتور  فيه  شارك   Oil and Gas: Lebanon National Wealth Forum بعنوان  •  مؤمتر 
ناصرالدين من تنظيم Ecole Superieure des Affaires and Makhzoumi Initiative يف لبنان يف 

9 أيار 2014؛
•  مؤمتر بعنوان "الفساد وإعاقة التغيري والتطور يف العامل العربي” شارك فيه الدكتور أحمد سليم من 

تنظيم املنظمة العربية ملكافحة الفساد يف بريوت يف 9-14 أيار 2014؛
وجدي  الدكتور  فيه  شارك  لبنان”  إىل  السوريني  النازحني  لتدفق  االقتصادية  "التداعيات  بعنوان  •  مؤمتر 
حجازي من تنظيم جامعة رفيق احلريري بالتعاون مع االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة يف 

البالد العربية يف بريوت يف 12 أيار 2014؛
 The Faculty of شارك فيه الدكتور عبداهلل ناصر الدين من تنظيم Bitcoin in Lebanon مؤمتر بعنوان  •

Business and Management University of Balamand يف بريوت يف 22 أيار 2014؛
•  مؤمتر بعنوان IEEE Mid. Microwave Symosium MMS شارك فيه الدكتور حممد ترنيني يف 5-2 

أيلول 2013؛ 
 2nd IEEE International Conference on Advances in Biomedical بعنوان  دويل  •  مؤمتر 

Engineering  شارك فيه الدكتور علي حيدر يف لبنان يف 11-13 أيلول 2013؛
 3rd IEEE International Conference Electrical Power and Energy Conversion مؤمتر بعنوان  •



٤٧ System شارك فيه الدكتور حممد ترنيني يف تركيا يف 2-4 تشرين األول 2013؛٤6
•  مؤمتر بعنوان Springer International Conference on Adhoc Networks شاركت فيه الدكتورة 
روال جنا من كلية الهندسة فرع طرابلس من تنظيم EAI European Alliance for Innovation   يف 

إسبانيا يف 16 تشرين األول 2013؛
•  املؤمتر العاملي التاسع للتعليم الهندسي يف لبنان بعنوان "االحتاد العاملي للمنظمات الهندسية - 
جلنة التعليم الهندسي” شارك فيه األستاذ الدكتور أحمد عطية عميد كلية الهندسة املعمارية يف 

بريوت يف 24-25 تشرين األول 2013؛
تشرين   29-28 يف  إسبانيا  يف  عمر  أسامة  الدكتور  فيه  شارك  املستدامة  لألبنية  العاملي  •  املؤمتر 

األول 2014؛
•  مؤمتر بعنوان 39th IEEE European Microwave Conference شارك فيه الدكتور حمزة عيسى يف 

هولندا يف تشرين األول 2013؛
الدكتور عصام عوض يف  السابع عشر” شارك فيه األستاذ  العاملي  بعنوان "تكنولوجيا املياه  •  مؤمتر 

اسطنبول يف 5-7 تشرين الثاين 2013؛
•  مؤمتر بعنوان IEEE The International Conference on Microelectronics شارك فيه الدكتور علي 

حيدر يف لبنان يف 18 كانون الثاين 2013؛
•  مؤمتر بعنوان International Conference on Neural Networks شارك فيه الدكتور علي حيدر يف 

إسبانيا يف 27-28 شباط 2014؛
• ندوة علمية بعنوان "كيفية كتابة مقرتح بحثي" من تنظيم CNRS يف لبنان يف 21-22 آذار 2014؛

الدكتورة روال جنا من كلية الهندسة فرع طرابلس من تنظيم  شاركت فيه   20  LAAS •  مؤمتر بعنوان 
LAAS Scientific Committee يف اجلامعة اللبنانية يف بريوت يف 29 آذار 2014؛

• مؤمتر بعنوان IEEE Melecon شارك فيه الدكتور أنسي عبد العليم يف لبنان يف 13-14 نيسان 2014؛
 Alexandria International Conference of structural and Geotechnical بعنوان  •  مؤمتر 
 Faculty of شارك فيه كل من الدكتور أحمد اللقاين و الدكتور رأفت اسماعيل من تنظيم Engineering

Engineering - Alexandria University يف مصر يف 14-16 نيسان 2014؛
•  مؤمتر بعنوان 17th IEEE Mediterranean Electotechnical Conference شارك فيه كل من الدكتور 

أنسي عبد العليم وحممد مصلحي يف لبنان يف 13-16 نيسان 2014؛
الكردي عميد كلية  الدكتور عادل  العربي” شارك فيه األستاذ  العامل  بعنوان "علم املعرفة يف  •  مؤمتر 

الهندسة يف السعودية يف 22-24 نيسان 2014؛
•  مؤمتر بعنوان IEEE Lebanon Communication Research Day شاركت فيه الدكتورة روال جنا من 

كلية الهندسة فرع طرابلس من تنظيم IEEE COMSOC يف جامعة اللويزة يف الكورة يف 3 أيار2014؛
•  مؤمتر بعنوان IEEE International Microwave Symposium شارك فيه الدكتور حمزة عيسى يف 

بريطانيا يف حزيران 2014؛
 13th International Conference on Simulation and Experiments in Heat بعنوان  •  مؤمتر 
تنظيم  من  السمنيد  وأسامة  جمول  رضا  املهندس  فيه  شارك   Transfer and its Application
Wessex Institute of Technology, UK and Lund University of Technology, Sweden يف 

إسبانيا يف 2-4 متوز 2014؛
الدكتور  Conference on Algebra, Lie Groups and Related Topics شارك فيه  بعنوان  •  مؤمتر 

حممد عبدالرحيم من تنظيم اجلامعة األمريكية يف بريوت يف 23 نيسان 2014؛
 Society for the Advancement of Management, SAM International Business مؤمتر بعنوان  •

Conference شاركت فيه الدكتورة نورا ياسني يف الواليات املتحدة األمريكية يف 3-6نيسان 2014؛
•  مؤمتر بعنوان 4th International Conference on Biomarkers and Clinical Research شاركت 

فيه الدكتورة رجاء فاخوري عميدة كلية العلوم يف الواليات املتحدة األمريكية يف 14-18 متوز 2013؛
 20th LAAS International Scientific Conference, New Frontiers in Sciences مؤمتر بعنوان  •
تنظيم  الكرك والدكتور حممد مصطفى من  الدكتور حنفي هليل والدكتور حممد  شارك فيه كل من 

اجلامعة اللبنانية يف بريوت يف 27-29 آذار 2014؛ 
الدكتور  14th International Conference on Nanotechnology شارك فيه   IEEE بعنوان  •  مؤمتر 

حممد الكرك يف كندا يف 18-22 آب 2014؛
 International Conference on Advances on Social Networks Analysis and •  مؤمتر بعنوان 

Mining شارك فيه الدكتور إسالم قباين يف تونس يف 17 كانون األول 2014؛
• مؤمتر بعنوان ICCHP شارك فيه الدكتور إسالم القباين يف فرنسا يف 9 متوز 2014؛

عماد  الدكتور  فيه  شارك   Lebanese Society for the Mathematical Sciences بعنوان  مؤمتر    •
عشماوي من تنظيم اجلامعة اللبنانية يف بريوت يف 6-7 حزيران 2014؛

علي  الدكتور  فيه  شارك   25th International Conference on Microelectronics بعنوان  •  مؤمتر 

الزعرت من تنظيم اجلامعة اللبنانية يف بريوت يف 27-29 آذار 2014؛
• مؤمتر بعنوان IWSSIP 2014 شارك فيه الدكتور علي الزعرت يف كرواتيا يف 12-15 أيار 2014؛

•  مؤمتر بعنوان International Academy of Business and Economics شاركت فيه الدكتورة نورا 
ياسني يف الواليات املتحدة األمريكية يف 13-15 تشرين الثاين 2013؛

نورا  الدكتورة  فيه  شاركت   The Orlando International Academic Conference بعنوان  •  مؤمتر 
ياسني يف الواليات املتحدة األمريكية يف 1-4 كانون األول 2014؛

Corrosion NACE شارك فيه الدكتور أشرف عبد اجلابر يف الواليات املتحدة األمريكية  •  مؤمتر بعنوان 
يف 9 - 13 آذار 2014؛

•  مؤمتر بعنوان 246th ACS National Meeting and Exposition شارك فيه الدكتور حممد الدقدوقي 
يف الواليات املتحدة األمريكية يف 8-12 أيلول 2013؛

•  مؤمتر بعنوان 247th ACS National Meeting and Exposition شارك فيه الدكتور حممد الدقدوقي 
يف الواليات املتحدة األمريكية يف 16-20 آذار 2014؛

 The International Conference on Technologies and Materials for Renewable مؤمتر بعنوان  •
Energy, Environment, and Sustainability شارك فيه الدكتور حنفي هليل يف بريوت 10-13 نيسان 

2014؛
•  مؤمتر بعنوان 10th International Symposium on Selenium in Biology and Medicineشارك 

فيه الدكتور حممد مصطفى يف أملانيا يف 14-18 أيلول 2013؛
The Second International Conference on Global Health Challenges شارك  •  مؤمتر بعنوان 

فيه الدكتور حممد مصطفى يف الربتغال يف 17-22 تشرين الثاين 2013؛
•  مؤمتر بعنوان The World Diabetes Congress  شارك فيه الدكتور حممد مصطفى يف أسرتاليا يف 

2-6 كانون األول 2013؛
الدكتورة  العلمي واألمراض املستجدة” شاركت فيه كل من  التطور  الصيدلة:  بعنوان "مهنة  •  مؤمتر 
ملا سوبرة والدكتورة ثريا دمياطي والدكتورة مي صعب من تنظيم نقابة الصيادلة يف لبنان يف 20-19 

تشرين األول 2013؛
•  مؤمتر بعنوان Peace II شاركت فيها األستاذة الدكتورة هانيا نقاش من تنظيم Tempus يف إسبانيا 

يف تشرين األول 2013؛
 International Conference and Exhibition on Phamacognosy, Phytochemistry مؤمتر بعنوان  •
 OMICS GROUP, شارك فيه الدكتور كرمي رأفت من تنظيم and Natural Products Pharmacognosy

USA يف 22-23 تشرين األول 2013؛
•  مؤمتر بعنوان Medical education: Past, Present, and Future شاركت فيه الدكتورة ثريا دمياطي 

من تنظيم اجلامعة اللبنانية األمريكية يف مستشفى رزق يف تشرين الثاين 2013؛
•  مؤمتر بعنوان Recent Advances in Cardiovascular Research شاركت فيه الدكتورة أمل جالل من 

تنظيم AD Instruments يف اجلامعة اللبنانية يف شباط 2014؛
 4th International Conference on Effective Teaching and Learning in Higher مؤمتر بعنوان  •
Education  شاركت فيه الدكتورة ثريا دمياطي من تنظيم اجلامعة األمريكية يف بريوت يف شباط 2014؛

 15th Congress of the Lebanese Society of Infections Diseases and Clinical مؤمتر بعنوان  •
Microbiology شاركت فيه الدكتورة ثريا دمياطي من تنظيم LSID يف بريوت يف شباط 2014؛

الدكتور عبد اهلل  األستاذ  واألفاق” شارك فيه  التحديات  العايل:  والتعليم  العلمي  "البحث  بعنوان  •  مؤمتر 
اللقاين عميد كلية الصيدلة وأعضاء من هيئة التدريس من تنظيم رابطة جامعة لبنان يف بريوت يف 

شباط 2014؛
•  ورشة عمل بعنوان Research Funding and Grant Writing on the Ideal Project شاركت فيها 
كل من الدكتورة حنان رجب والدكتور كرمي رأفت من تنظيم اجلامعة األمريكية يف بريوت وTempus يف 

بريوت يف شباط 2014؛
من  جالل  أمل  الدكتورة  فيه  شاركت   Applications in Biomedical Engineering بعنوان  •  مؤمتر 

تنظيم AD Instruments يف بريوت يف 27 شباط 2014؛
•  مؤمتر بعنوان Partnering for a Brighter Future شارك فيه األستاذ الدكتور عبد اهلل اللقاين عميد 
للصناعات  العربي  واملنتدى   Health Science تنظيم  من  التدريس  هيئة  من  وأعضاء  الصيدلة  كلية 

البحثية يف لبنان يف 27-28 آذار 2014؛
 20th LAAS International Science Conference Entitled Advanced Research مؤمتر بعنوان  •
التدريس من  اللقاين وأعضاء من هيئة  الدكتور عبد اهلل  األستاذ  for Better Tomorrow شارك فيه 

تنظيم اجلامعة اللبنانية يف بريوت يف 27-28 آذار 2014؛
•  ندوة بعنوان Assurance in higher Education in Southern Mediterranean Countries شاركت 
Erasmus International Cooperation يف بلجيكا  أبو العال من تنظيم  فيها األستاذة الدكتورة مها 



٤٩ يف 27-28 آذار 2014؛٤٨
•  مؤمتر يوم الصحة العاملي شارك فيه األستاذ الدكتور عبد اهلل اللقاين عميد كلية الصيدلة من تنظيم 

منظمة الصحة العاملية يف بريوت يف 9 نيسان 2014؛
•  مؤمتر بعنوان 46th Middle East Medical Assembly شاركت فيه الدكتورة ثريا دمياطي من تنظيم 

اجلامعة األمريكية يف بريوت يف مستشفى اجلامعة يف نيسان 2014؛
أبو  مها  الدكتورة  األستاذة  فيه  شاركت  املستقبل”  وحتديات  املستجدات  "الصيدلة:  بعنوان  •  مؤمتر 

العال من تنظيم كلية الصيدلة يف جامعة القاهرة يف 23-24 نيسان 2014؛
•  مؤمتر بعنوان Optimizing Breezhaler Use for COPD شاركت فيه األستاذة الدكتورة هدى املرادين 

من تنظيم Novartis يف بريوت يف 6 أيار 2014؛
ثريا  والدكتورة  سوبرة  ملا  الدكتورة  من  كل  فيه  شاركت   ”2020 سنة  رؤية  العاملي:  الصيديل  •  "اليوم 

دمياطي والدكتورة مي صعب من تنظيم نقابة الصيدلة يف لبنان يف 18 نيسان 2014؛
MEDAWEL Tempus شاركت فيها كل من األستاذة الدكتورة مها أبو العال واألستاذة  •  مؤمتر بعنوان 
الدكتورة هانيا نقاش من تنظيم MEDAWEL Tempus Project يف وزارة التعليم العايل يف 22 نيسان 

2014؛
•  مؤمتر األكادميية األمريكية لطب وجراحة العني شارك فيه الدكتور حممد حوري يف الواليات املتحدة 

األمريكية يف 14-20 تشرين الثاين 2013؛
Medical Education - Past, Present and Future شاركت فيه األستاذة الدكتورة  •  مؤمتر بعنوان 
الثاين  لبنان يف 19 تشرين  اللبنانية األمريكية يف  جنالء مشعل عميدة كلية الطب من تنظيم اجلامعة 

2013؛
•  ورشة عمل بعنوان IDEAL Consortium شاركت فيها األستاذة الدكتورة جنالء مشعل عميدة كلية 

الطب يف اإلمارات العربية املتحدة يف 11-12 كانون الثاين 2014؛
 The American Catholic تنظيم  من   Bright University Orientation Forum بعنوان  •  مؤمتر 
University Students Association (ACUSA) and the BRIGHT TEAM شاركت فيه الدكتورة روزانا 

برتوسيان يف لبنان يف 27 كانون الثاين 2014؛
•  مؤمتر بعنوان American Academic of Ophthalmology Annual Conference شارك فيه الدكتور 

حممد حوري يف الواليات املتحدة األمريكية يف كانون الثاين 2014؛
•  املؤمتر السنوي جلامعة حمدان بن حممد الذكية شارك فيه الدكتور حممد حوري يف اإلمارات العربية 

املتحدة يف 3-5 آذار 2014؛
آذار  الدكتور حممد حوري يف األردن يف 26-25  العربية شارك فيه  •  املؤمتر السنوي الحتاد اجلامعات 

2014؛
طب  كلية  عميد  عثمان  عصام  الدكتور  األستاذ  فيه  شارك  العربية  اجلامعات  الحتاد  السنوي  •  املؤمتر 

األسنان من تنظيم جامعة القديس يوسف يف لبنان يف 29 أيار 2014؛
•  مؤمتر بعنوان XI Journée Odontologiques Sur Le Thème Clés Du Succés شارك فيه األستاذ 
الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب األسنان والدكتورة روال أبيض والدكتورة لوسني سجعان والدكتور 

أحمد السيد من تنظيم جامعة القديس يوسف يف لبنان يف 29 أيار 2014؛
تنظيم  من  األسنان  طب  كلية  عميد  عثمان  عصام  الدكتور  األستاذ  فيه  شارك  السنوي  العلمي  •  اليوم 

التجمع اإلسالمي ألطباء األسنان يف لبنان يف 24 أيار 2014؛
عثمان  عصام  الدكتور  األستاذ  فيه  شارك  اجلنوبية  الضاحية  يف  األسنان  أطباء  لرابطة  العلمي  •  اليوم 

عميد كلية طب األسنان من تنظيم الرابطة يف لبنان يف 17 أيار 2014؛
الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب األسنان  العلمي السنوي يف اجلنوب شارك فيه األستاذ  •  اليوم 
والدكتور حممد ريان والدكتورة جنوى السيد من تنظيم أطباء أسنان قضاء صور يف لبنان يف 11 أيار 2014؛
•  مؤمتر جمعية غرس األسنان الدويل العاشر شارك فيه األستاذ الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب 
األسنان والدكتورة لوسني سجعان من تنظيم اجلمعية بالتعاون مع اجلمعية الدولية لغارسي األسنان 

ICOI يف 2-4 نيسان 2014؛
 Urgence Médicales Au Cabinet Dentaire: Les Symptômes Et Les Signes •  مؤمتر بعنوان 

D’alerte Et Leur Prise En Charge من تنظيم اجلامعة اللبنانية يف بريوت يف 29 آذار 2014؛
•  زيارة كلية طب االسنان يف جامعة درسدن يف أملانيا قام بها األستاذ الدكتور عصام عثمان عميد كلية 

طب األسنان والدكتورة روال أبيض يف 26 آذار 2014؛
األسنان  طب  كلية  عميد  عثمان  عصام  الدكتور  األستاذ  فيها  شارك   KAVO شركة  يف  تدريبية  •  دورة 

والدكتورة روال أبيض من تنظيم KAVO يف أملانيا يف 24-25 آذار 2014؛
•  مؤمتر بعنوان 6th Conference e-Learning Excellence in the Middle-East شارك فيه األستاذ 
الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب األسنان من تنظيم جامعة حمدان بن حممد الذكية يف اإلمارات 

العربية املتحدة يف 4-5 آذار 2014؛

الدكتور  األستاذ  فيه  شارك  العربــي  األسـنان  طب  ومعـرض  األسـنان  لطب  الدولـي  اإلمـارات  •  مؤمتـر 
 AEEDC عصام عثمان عميد كلية طب األسنان والدكتور حممد عاطف والدكتور حممد ريان من تنظيم

يف اإلمارات العربية املتحدة يف 4-6 شباط 2014؛
الدكتور  األستاذ  فيه  شارك   Lebanese Association of Dental Research LADR بعنوان  •  مؤمتر 
عصام عثمان عميد كلية طب األسنان والدكتور أحمد السيد من تنظيم اجلامعة األمريكية يف بريوت 

يف 14 كانون األول 2013؛
عثمان  عصام  الدكتور  األستاذ  فيه  شارك  الفلسطينيني  االطباء  رابطة   - الثاين  الدويل  العلمي  •  مؤمتر 
عميد كلية طب األسنان والدكتور حممد ريان والدكتورة جنوى السيد من تنظيم احتاد أطباء االسنان 

الفلسطينيني يف لبنان يف 13-15 كانون األول 2013؛
•  زيارة كلية طب األسنان ومعامل Vertex إىل هولندا قام بها األستاذ الدكتور عصام عثمان عميد كلية 

طب األسنان من تنظيم ACTA Amsterdam  وVertex Dental يف 1-5 كانون األول 2013؛
فيه  شارك   3rd Pan Arab Endodontic  Striving for Excellence Conference بعنوان  •  مؤمتر 
 Lebanese تنظيم  من  أبيض  روال  والدكتورة  األسنان  طب  كلية  عميد  عثمان  عصام  الدكتور  األستاذ 

Society Endodontology  يف 28 تشرين الثاين 2013؛
 Association des Anciens de la Faculte de Medicine Dentaire de l'Universiteمؤمتر بعنوان  •
الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب األسنان من تنظيم جامعة  Saint Joseph شارك فيه األستاذ 

القديس يوسف يف 15 تشرين الثاين 2013؛
•  مؤمتر اجلمعية املصرية جلراحي األسنان السادس عشر شارك فيه األستاذ الدكتور عصام عثمان 
عميد كلية طب األسنان من تنظيم اجلمعية املصرية جلراحي األسنان السادس عشر يف مصر 7-5 

تشرين الثاين 2013؛
•  Beirut International Dental Meeting شارك فيه األستاذ الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب 
يف  لبنان  يف  االسنان  أطباء  نقابة  تنظيم  من  السعد  أبو  ناير  والدكتور  أبيض  روال  والدكتورة  األسنان 

اجلامعة اللبنانية يف 26 أيلول 2013؛
األسنان  طب  كلية  عميد  عثمان  عصام  الدكتور  األستاذ  فيه  شارك   ADEE Birmingham Meeting  •

والدكتورة روال أبيض من تنظيم ADEE يف بريطانيا يف 29-31 آب 2013؛
•  مؤمتر اجلمعية األمريكية للعالجات اللبية شاركت فيه الدكتورة روال أبيض من تنظيم اجلمعية األمريكية 

للعالجات اللبية يف الواليات املتحدة األمريكية يف 30 نيسان -4 أيار 2.14؛
•  حماضرة علمية لطالب الدراسات العليا يف تخصص العالجات اللبية من تنظيم اجلامعة اللبنانية يف 

بريوت يف 30 كانون الثاين 2014؛
•  مؤمتر بعنوان Presentation at the LDA, Continuing Education Courses شاركت فيه الدكتورة 

روال أبيض من تنظيم نقابة أطباء األسنان يف لبنان يف 9 آذار 2014؛
•  تدريب مهني مع شركة FKG شاركت فيه الدكتورة روال أبيض من تنظيم شركة تامر يف اإلمارات العربية 

املتحدة يف 12 كانون األول 2013؛
•  مؤمتر بعنوان "تنمية قدرات املوارد البشرية يف القطاع الصحي العربي” شاركت فيه الدكتورة روال 
أبيض من تنظيم املنظمة العربية للتنمية اإلدارية يف اإلمارات العربية املتحدة يف 10-12 كانون األول 

2013؛
DENTSPLY يف سويسرا يف 15-19 تشرين  •  دورة تدريبية شاركت فيه الدكتورة روال أبيض من تنظيم 

األول 2013؛
 Birmingham University زيارة كلية طب األسنان يف بريطانيا قامت بها الدكتورة روال أبيض من تنظيم  •

يف 19-31 آب 2013؛
•  دورة تدريبية بعنوان Training of the Trainers for Restorative Dentistry شاركت فيها الدكتورة 

هالة ماهر من تنظيم شركة ماهر يف سويسرا يف 15-18 حزيران 2014؛
 Glaxo •  First Alumni Gathering, Bridge Meeting شاركت فيها الدكتورة هالة ماهر من تنظيم 

Smith Kline يف لبنان يف 18 كانون األول 2013؛
 Unilead Alumna and Acted as an Expert in Giving Feedbacks to the بعنوان  •  مؤمتر 
تنظيم  من  بدر  شريين  الدكتورة  فيه  شاركت   Presentations of the Participants of UNILEAD
 The Carl von Ossietzky University of Oldenburg (Germany), HE German Academic

Exchange Service and the DAAD Kairo Akademie يف مصر يف 18 كانون األول 2013؛
العربي  االحتاد  تنظيم  من  ريان  حممد  الدكتور  فيها  شارك   T Scan III استخدام  عن  تدريبية  •  دورة 

لالستثمار الطبي AUMI يف األردن يف 7-8 كانون األول 2013؛
 15th Meeting of the Council of Scientific Society of Arab Nursing Faculties مؤمتر بعنوان  •
شاركت فيه كل من الدكتورة إميان زهران والدكتورة نسرين عزت والدكتورة سوسن يوسف من تنظيم 
احتاد اجلامعات العربية واجلمعية العلمية لكليات التمريض العربية بالتعاون مع جامعة اجلنان يف لبنان 



٥١ يف طرابلس يف 5-6 تشرين الثاين 2013؛٥٠
 First Updates on Upper Extremity and Hand Surgery and Rehabilitation •  مؤمتر بعنوان 
 AUBMC Continuous Education شاركت فيه الدكتورة ابتسام صعب والدكتور رامي عباس من تنظيم

Program  يف بريوت 15 - 17 متوز 2013؛
•  مؤمتر بعنوان Introduction to Mulligan Approach شاركت فيه الدكتورة إبتسام صعب والدكتور 

رامي عباس من تنظيم Global University  يف بريوت يف 15 آب 2013؛
املضافة”  والقيمة  اجلودة  العربية:  اجلامعات  يف  الرتبية  يف  والدكتوراه  "املاجيستري  بعنوان  •  ندوة 

حاضرت فيها ليلى عيتاين من تنظيم اجلامعة اللبنانية األمريكية يف بريوت يف 1-2 تشرين الثاين 2013؛
•  مؤمتر بعنوان Polio Vaccination Campaign شارك فيه طالب الفرقة الرابعة برعاية األستاذ الدكتور 
مصطفى مراد عميد كلية العلوم الصحية وكل من الدكتورة إميان زهران والدكتورة هالة قدري من 

تنظيم وزارة الصحة ومديرية الصحة االجتماعية يف بريوت يف 8-9 تشرين الثاين 2013؛
•  مؤمتر بعنوان Promoting Active Learning and Identifying the Role of Doctor شاركت فيه 
كل من الدكتورة إميان زهران والدكتورة نسرين عزت والدكتورة سوسن يوسف من تنظيم اجلامعة 

اللبنانية األمريكية يف مستشفى رزق يف 15 تشرين الثاين 2013؛
•  مؤمتر بعنوان 4th Meeting of PT شاركت فيه كل من الدكتورة ابتسام صعب والدكتور رامي عباس 

واألستاذ أمين اخلطيب من تنظيم جامعة القديس يوسف يف بريوت يف 15-16 تشرين الثاين 2013؛
•  مؤمتر بعنوان Whole Body Vibration in Elderly شارك فيه األستاذ أمين اخلطيب يف مستشفى 

دار العجزة االسالمية يف بريوت يف 19 تشرين الثاين 2013؛
عيتاين  ليلى  األستاذة  فيه  حاضرت   Scientific Research And Higher Education بعنوان  •  مؤمتر 

واألستاذة دميا كريدية من تنظيم UNESCO يف بريوت يف 17-18 شباط 2014؛ 
 The LAAS Scientific Committee has the Honor to Select You as Session •  مؤمتر بعنوان 
من  الصحية  العلوم  كلية  عميد  مراد  مصطفى  الدكتور  األستاذ  فيه  شارك   Chair during LAAS20

تنظيم اجلامعة اللبنانية يف بريوت يف 28 آذار 2014؛
•  مؤمتر بعنوان Priority Health Areas for WHO Support شارك فيه األستاذ الدكتور مصطفى مراد 
عميد كلية العلوم الصحية والدكتور رامي عباس من تنظيم وزارة الصحة بالتعاون مع WHO  يف بريوت 

يف 30 نيسان 2014؛
•  مؤمتر بعنوان Walking through and towards Quality in Physiotherapy شاركت فيه كل من 
الدكتورة إبتسام صعب والدكتور رامي عباس من تنظيم Lebanese German University  يف لبنان 

يف 24 أيار 2014 .



٥٢٥٣ مصاف  إىل  الدراسية  برباجمها  للوصول  التعليمية  العملية  بتطوير  العربية  بريوت  جامعة  قيام  إطار  يف 
الدولية  املؤسسات  أرقى  من  دوليًا  اعتمادًا  اجلامعة  يف  املعمارية  الهندسة  كلية  نالت  العاملية، 
لربناجمها الدراسي ملدة خمس سنوات بدءًا من 1 تشرين الثاين 2012 من املعهد امللكي للمعماريني 
االتصاالت  هندسة  لربنامج  دوليًا  اعتمادًا  الهندسة  كلية  نالت  كذلك   .RIBA إجنلرتا  يف  الربيطانيني 
  .2011 األول  1 تشرين  اعتبارًا من  األمريكي   ABET والتكنولوجيا  الهندسة  اعتماد  واإللكرتونيات من جملس 
كما نالت كلية العلوم اعتمادًا دوليًا لربنامج احلاسب اآليل يف قسم الرياضيات واحلاسب اآليل من جملس 
تنفيذ إجراءات احلصول  2011 وجاري  األول  1 تشرين  اعتبارًا من  أيضًا   ABET الهندسة والتكنولوجيا  اعتماد 

على االعتماد الدويل للربامج الدراسية األخرى يف كليات اجلامعة.

أواًل: االعتماد الدويل
1. موقف اإلجراءات التي اتخذتها الكليات للتقدم للحصول على االعتماد الدويل للربامج الدراسية:

• كلية اآلداب
 The بالــ  املتمثلة  اجلهات  خماطبة  خالل  من  األكادميي،  لالعتماد  الالزمة  اخلطوات  الكلية   تتبع 
 Accrediting Council on Education in Journalism and Mass Communications - ACEJMC
 The Commission األمريكية العتماد برنامج قسم اإلعالم والتي ستزور الكلية يف بداية آذار 2015، كذلك
اللغة  قسم  برنامج  العتماد  األمريكية   English Language Programme Accreditation - CEA
القادم،  العام اجلامعي  )الربيع( من  الثاين  الدراسي  الفصل  الكلية خالل  والتي ستزور  وآدابها  اإلجنليزية 
برنامج  العتماد  األسرتالية   Australian Psychology Accreditation Council - APAC إىل  باإلضافة 

قسم علم النفس والكلية بانتظار زيارة أقسامها من قبل هذه اجلهات. 

• كلية احلقوق والعلوم السياسية
تغيري  إمكانية  تدرس  التي   American Bar Association - BAR االعتماد  جهة  من  الرد  الكلية  تنتظر 
 Foundation for بـ  االتصال  يجري  كما  أمريكا.  خارج  لكليات  اعتماد  منح  ميكنها  حتى  قواعدها، 

International Business Administration Accreditation - FIBAA العتماد برامج الكلية.

• كلية إدارة األعمال
لـلـ وإرسالهم   MBA والـ  البكالوريوس  لربناجمي   Self-Study Report الذاتية  الدراسة  تقرير  إعداد  مت 
Foundation for International Business Administration Accreditation - FIBAA ومن ثم حتديد 

موعد الزيارة.

• كلية الهندسة املعمارية
 RIBA - Part الربيطانيني  للمعماريني  امللكي  املعهد  من  الدويل  االعتماد  على  الكلية  حصلت  أن  بعد 
One لفرتة خمس سنوات، تقدمت بطلب احلصول على اجلزء الثاين من االعتماد بناء على دمج مرحلة 

البكالوريوس والدراسات العليا وإعادة توزيعها كالتايل:
- االعتماد اجلزء األول: من املرحلة األوىل إىل الرابعة؛

-  االعتماد اجلزء الثاين: املرحلة اخلامسة والسادسة )مرحلة التخرج + سنة حتضريية للدراسات العليا(.
وقد مّتت املوافقة على االقرتاح املقدم حيث من املقرر أن حتّدد زيارة مبدئية للجنة االعتماد خالل 

حزيران 2015. 

•كلية الهندسة
والتكنولوجيا  الهندسة  جملس  من  واإللكرتونيات  اإلتصاالت  هندسة  لربنامج  دوليًا  اعتمادًا  الكلية  نالت 
تشرين   1 من  اعتبارًا   Accreditation Board for Engineering and Technology - ABET األمريكي 
الثاين 2011 وجاري إعداد باقي الربامج للتقدم للحصول على االعتماد الدويل لرباجمها من اجمللس املذكور.

•كلية العلوم
العلوم - حرم  الرياضيات واحلاسب اآليل بكلية  الكلية اعتمادًا دوليًا لربنامج احلاسب اآليل يف قسم  نالت 
 Accreditation Board for Engineering األمريكي  والتكنولوجيا  الهندسة  اعتماد  جملس  من  الدبية 
and Technology - ABET اعتبارًا من 1 تشرين الثاين 2011. كذلك يتم إعداد املستندات املطلوبة يف قسم 
الفيزياء لتقدميها إىل جهة االعتماد األسرتالية The Australian Institute of Physics AIP، باإلضافة 
إىل مراسلة الــ Canadian Society for Chemistry and Biochemistry CSC للحصول على االعتماد 

الدويل لربنامج الكيمياء.

االعتماد الدولي
وضمان الجودة



٥٥ •كلية الصيدلة٥٤
 The Canadian Council for Accreditation of Pharmacy بالـ  مت خماطبة جهة االعتماد املتمثلة 
االعتماد  الكندية وإرسال املستندات املطلوبة لها، حيث قامت جلنة من جهة   Programs - CCAPP
الزيارة  اللجنة ومت حتديد موعد  التي طلبتها  التعديالت  أيار 2012. وقد مت إجراء  للكلية يف  ابتدائية  بزيارة 

النهائية لتكون يف 13 تشرين األول 2014.

• كلية الطب
 World العام اجلامعي 2014 - 2015 عن طريق خماطبة  اعتبارًا من خريف  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  سيتم 

.Federation for Medical Education - WFME

•كلية طب األسنان
 Association for Dental لـ  التابع  امليدانية  الزيارة  فريق  واستقبال  للكلية،  الذاتية  الدراسة  تقدمي  مت 
Education in Europe ADEE خالل الفرتة املمتدة من 27-30 نيسان 2013. وقد صدر التقرير النهائي 

للفريق بصورة إيجابية يف آب 2014.

• كلية العلوم الصحية
العتماد   Canadian Association of School of Nursing CASN الكندية  االعتماد  جهة  خماطبة  مت 
برنامج قسم التمريض، وWorld Confederation for Physical Therapy WCPT العتماد برنامج قسم 

العالج الفيزيائي، وجاري إعداد تقرير الدراسة الذاتية للربنامج.

2. موقف إجراءات االعتماد املؤسسي للجامعة:
 Foundation for International Business Administration Accreditation FIBAA جهة االعتماد: 

األملانية.
ملعايري  طبقًا  للجامعة  املؤسسي  باالعتماد  اخلاص  الذاتية(  )الدراسة  الذاتي  التقومي  تقرير  إعداد  مت 
جهة االعتماد ومت إرساله لهم يف 30 حزيران 2013. كذلك مت حتديد موعد زيارة فريق االعتماد ليكون يف 
27 و 28 تشرين األول 2014. كما مت إعداد املستندات الداعمة للبيانات الواردة يف تقرير التقومي الذاتي 

وحفظها يف غرفة استقبال فريق زيارة االعتماد.

ثانيًا: أعمال ضمان اجلودة
)حرم  الكليات  جميع  بزيارة   2014-2013 اجلامعي  العام  خالل  اجلامعة  يف  اجلودة  ضمان  جلنة  •  قامت 

بريوت وفرع طرابلس( حيث مت مراجعة أعمال اجلودة اخلاصة بها؛
• مت ضم أعضاء جدد إىل جلنة ضمان اجلودة يف اجلامعة ذوي خربة سابقة يف هذا اجملال؛

• مت ضم طالب وطالبات إىل وحدات ضمان اجلودة اخلاصة بكل كلية؛
تكليف  إىل  باإلضافة  وجتهيزها،  وفروعها  اجلامعة  كليات  يف  اجلودة  ضمان  غرف  إعداد  متابعة  •  مت 

موظف ألعمال ضمان اجلودة يف كل كلية؛
• مت إجراء مقابالت مع عينات عشوائية من طالب كل كلية خالل زيارة للجنة بشأن غرس مفاهيم اجلودة؛ 

• مت الرتكيز على التعليم الذي يقوم على حل املشكالت؛
• مت تطوير آليات التقومي املستمر ألداء الطالب؛

Course Report والعمل على تنفيذ التوصيات التي جاءت  •  مت مراجعة املقررات التي سبق تدريسها 
بخطة العمل Action Plan لتحسني املقرر؛

• مت ربط خمرجات التعلم املستهدفة ILOs بطرق التقومي اخملتلفة ووضعها مبلف املقرر.



٥6٥٧

المشروعات الدولية

تعترب جامعة بريوت العربية من أبرز اجلامعات يف لبنان التي تشارك بعدد من مشاريع Tempus لدعم 
وحتديث التعليم العايل، وكذلك مشاريع ERASMUS MUNDUS لتشجيع التعاون األكادميي بني مؤسسات 
 2013 الدراسي  للعام  اجلامعة  نشاط  تلخيص  وميكن  واألساتذة.  الطالب  تبادل  وتسهيل  العايل  التعليم 

-2014 يف جمال املشاركة باملشاريع الدولية التي يدعمها االحتاد األوروبي باآلتي:

TEMPUS أواًل: مشاريع
TEMPUS IV ضمن برنامج Vietud االشرتاك مبشروع جديد •

وهو مشروع حول تطوير اخلدمات املساندة للطالب واملمول من اجملموعة األوروبية ضمن مشروع 
.Développement des services de soutien aux étudiants VIETUD :بعنوان  VIETUD

ولقد مت توقيع اتفاقية تعاون، برعاية االحتاد األوروبي، بني جامعة Murcia يف إسبانيا )منسق املشروع( 
واجلامعة )شريك باملشروع( وذلك يف العام اجلامعي 2014. 

اجتماعات ُعقِدت يف 20-17  Murcia يف إسبانيا يف سلسلة  ُأطِلق املشروع رسميًا يف جامعة  وقد 
االجتماعات  وضّمت   .Tempus برنامج  عن  وممّثلني  األكادمييني  اجلامعة  شركاء  بحضور   ،2014 شباط 
أوروبا إلطالق نشاطات املشروع ومناقشة  تونس وعدة دول من  اجلزائر،  لبنان، املغرب،  شركاء من 
نطاق العمل املمتد لسنتني. وقد شارك يف نشاطات املشروع من اجلامعة األستاذ الدكتور صبحي أبو 
شاهني عميد شؤون الطالب - منسق مشروعات Tempus يف اجلامعة وقدم حماضرة حول اخلدمات 

الطالبية يف اجلامعة.
كذلك مت تنفيذ استطالع حول اخلدمات الطالبية يف اجلامعات املشاركة، ومت عرض النتائج على مدى 
يومني يف مؤمتر عقد يف جامعة بن طفيل يف مدينة القنيطرة يف املغرب، وقد شارك من اجلامعة 
عميد  شاهني  أبو  صبحي  الدكتور  واألستاذ  اآلداب  كلية  عميدة  النيال  ميسا  الدكتورة  األستاذة  من  كل 

شؤون الطالب.

TEMPUS IV ضمن برنامج T-MEDA االشرتاك مبشروع جديد •
 Tuning بعنوان:  األوروبية  اجملموعة  من  واملمول  اجلامعية  الربامج  بعض  تطوير  حول  مشروع  وهو 

.Middle East and North Africa T-MEDA
فقد مت توقيع اتفاقية تعاون، برعاية االحتاد األوروبي، بني منسق املشروع وجامعة بريوت العربية )شريك 

باملشروع( وذلك يف العام اجلامعي 2014. 
وقد ُأطِلق املشروع رسميًا يف احتاد اجلامعات العربية يف عمان يف سلسلة اجتماعات ُعقِدت يف 6-2 

أيار 2014، بحضور جميع الشركاء من الدول العربية واألوروبية. 
وقد شارك يف نشاطات املشروع من اجلامعة الدكتور هشام األرناؤوطي من كلية الهندسة املعمارية 

والدكتور عبد اهلل عبد اهلل من كلية احلقوق.

• مشاريع قيد التنفيذ
TEMPUS IV ضمن برنامج IDEAL مشروع

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
منسق املشروع: اجلامعة األمريكية يف بريوت.

مدة املشروع: ثالث سنوات )2015-2012(. 
نشطة املشروع للعام 2013 -2014:

-  ورشة عمل بعنوان The Role of Research Offices in Academic Institutions نظمته اجلامعة 
األمريكية يف بريوت على مدى يومني يف 21 -22 تشرين األول 2013 وشارك يف أعمالها الدكتور وسيم 

عيتاين.
Research Funding and Grant Writing نظمته اجلامعة األمريكية يف بريوت  -  ورشة عمل بعنوان 
على مدى يومني يف 20-21 شباط 2014 وشارك يف أعمالها الدكتور وسيم عيتاين. كما مت إقامة ورشات 
التدريس يف هذا اجملال،  لتدريب أعضاء هيئة  عمل متتالية يف شهر نيسان يف 2014 يف اجلامعة 

وذلك بإشراف األستاذ الدكتور صبحي ابو شاهني عميد شؤون الطالب.
 Fundamentals of Research Administration and Financial Management ورشة عمل بعنوان  -
يف  وشارك   2014 أيار   20  -  19 يف  يومني  مدى  على  بريوت  يف  األمريكية  اجلامعة  نظمته   of Grants

أعمالها الدكتور وسيم عيتاين.
املواضيع.  هذه  حول  للتدريب   2014 صيف  يف  األوروبية  اجلامعات  إحدى  بزيارة  عيتاين  الدكتور  وقام 
كذلك شارك يف نشاطات املشروع من اجلامعة كل من: األستاذ الدكتور حممد رسالن عميد البحث 



٥٩ العلمي والعالقات الدولية والدكتور وسيم عيتاين من كلية الهندسة يف ورشة عمل عقدت يف جامعة ٥٨
Staffordshire University- UK يف بريطانيا.

 TIES - Towards an Internationalisation of العايل  التعليم  يف  الدولية  العالقات  حول  مشروع   •
.Higher Education Network for MEDA Region

.University of Alicante - Spain :منسق املشروع
مدة املشروع: ثالث سنوات )2012-2010(.

أنشطة املشروع للعام 2013 -2014:
-  مت إصدار دليل، وكذلك إطالق شبكة إلكرتونية بخصوص معلومات عن العالقات الدولية يف اجلامعات 

املشاركة.

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

.Staffordshire University - UK :منسق املشروع
مدة املشروع: ثالث سنوات )2014-2011(.

أنشطة املشروع للعام 2013 -2014: 
-  املؤمتر اخلتامي للمشروع: نظمته جامعة امللك حسني بن طالل يف األردن على مدى يومني يف 26-

27 آذار 2014. شارك من جامعة بريوت العربية كل من األستاذ الدكتور صبحي أبوشاهني عميد شؤون 
الطالب وممثل اجلامعة يف املشروع. وقد مت إلقاء حماضرة تضمنت عرضًا عن نشاطات املشروع 

يف اجلامعة.

 UNAM - Promoting مشروع حول حتديث وتعزيز إدارة الشؤون املالية يف مؤسسات التعليم العايل•
 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 )2014-2011(.
أنشطة املشروع للعام 2013 - 2014:

-  املؤمتر اخلتامي للمشروع: نظمته جامعة األمرية سمية PSUT يف األردن على مدى يومني يف 6-5 
تشرين األول 2013. شارك من جامعة بريوت العربية كل من األستاذة الدكتورة نهال مصطفى عميدة 
قليالت  حممد  والسيد  الطالب  شؤون  عميد  شاهني  أبو  صبحي  الدكتور  واألستاذ  االعمال  إدارة  كلية 

مدير الشؤون املالية والسيد أمني هاشم من الشؤون املالية. 

 TLQAA - Toward the Lebanese لبنان  العايل يف  التعليم  إنشاء هيئة ضمان جودة  • مشروع حول 
.Quality Assurance Agency

.Balamand University - Lebanon :منسق املشروع
مدة املشروع: ثالث سنوات )2013-2011(.

أنشطة املشروع للعام 2013 - 2014:
-  املؤمتر اخلتامي للمشروع: نظمه املركز الدويل للدراسات الرتبوية يف باريس CIEP يف وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي الفرنسي بتاريخ 14 تشرين الثاين 2013، وقد شارك من اجلامعة كل من األستاذة 
الدكتورة نهال مصطفى عميدة كلية ادارة االعمال واألستاذ الدكتور صبحي أبو شاهني عميد شؤون 
العام لشؤون الطالب. وقامت اجلامعة بتحضري دراسة  الطالب والسيد حممد جمود مساعد االمني 
تقييم ذاتي حول التعليم والتعلم يف اجلامعة حيث مت استطالع رأي 152 أستاذًا و386 طالبًا من جميع 

الكليات.

ERASMUS MUNDUS ثانيًا: برنامج
ERASMUS MUNDUS املدعوم من االحتاد  برنامج  استكمااًل لدورها كشريك يف ثالثة مشاريع ضمن 
 PEACEو ELEMENT األوروبي لتبادل الطالب واألساتذة من خالل تقدمي املنح، شاركت اجلامعة يف ثالثة

وPEACEII على الشكل التايل:
Egypt - Lebanon - EU Mobility Exchange Network - ELEMENT مشروع •

.Cardiff Metropolitan University - UK :منسق املشروع
مدة املشروع: أربع سنوات )2015-2011(.

أنشطة املشروع للعام 2014-2013:

 Contact شاهني  أبو  صبحي  الدكتور  باألستاذ  ممثلة  املشروع  نشاطات  كل  يف  اجلامعة  -  شاركت 
الدكتور رامي عباس من كلية  الدولية. وقد حضر  العالقات  البساط من مكتب  أماين  Person واآلنسة 
شهر  يف  شاهني  أبو  صبحي  الدكتور  األستاذ  ممثال  للمشروع  النهائي  االجتماع  الصحية  العلوم 
حزيران 2014. ومت تبادل أكرث من 20 طالبًا بني اجلامعة واجلامعات األوروبية اخملتلفة يف بولندا وليتوانيا 
وبريطانيا وأملانيا وإسبانيا من خالل منح دراسية ترتاوح بني املاجستري والليسانس يف احلقوق وإدارة 
أربعة طالب يف اجلامعة، يتوزعون على كلية اآلداب )ثالثة طالب( واحلقوق  األعمال. كما مت استقبال 
والعلوم السياسية )طالب واحد(. كذلك مت منح اثنني من العاملني يف اجلامعة للحصول على تدريب 

يف اجلامعات األوروبية يف صيف 2014.
 Program for Excellence Academy Cooperation Exchange - PEACE and PEACE مشروعي •

.University of Santiago de Compostela - Spain :منسق املشروع .II
مدة املشروعني: أربع سنوات )2017-2012(.

أنشطة املشروع للعام 2014-2013:
 Contact -  شاركت اجلامعة يف كل نشاطات املشروعني ممثلة بـاألستاذ الدكتور صبحي أبو شاهني 
Person واآلنسة أماين البساط من مكتب العالقات الدولية. وقد حضرت األستاذة الدكتورة هانيا النقاش 
من كلية الصيدلة يف افتتاح مشروع PEACEII يف إسبانيا يف شهر تشرين األول 2013، وكذلك الدكتور 
حمزة عيسى من كلية الهندسة االجتماع التنسيقي للمشروعني ممثلني األستاذ الدكتور صبحي أبو 
شاهني يف شهر أيار 2014. مت قبول 23 طالبًا، من خمتلف التخصصات )هندسة، علوم، علوم صحية، 
إىل  أشهر  ستة  بني  ترتاوح  لفرتات  دراسية  منح  على  للحصول  اجلامعة  من  أعمال(  وإدارة  حقوق، 
سنتني، يف مرحلتي البكالوريوس واملاجستري، وذلك للدراسة يف جامعات أوروبية يف فرنسا وإسبانيا 

وإيطاليا وبلجيكا والربتغال.



تخرج 
وإبداع

بعد الوالدة... والدة الجامعة في بيروت 
ست الدنيا... إلى عصر التوسع واالزدهار في 

حرمها في الدبية، بدأ يسطع نور منارة العلم في 
منطقة الشمال لينتشر ويغلب منطق الحرب وليثبت أن 

الشمال موطن العقل والقلب.
أربعة أعوام مرت على إطالق شعلة البداية، إنها فرع جامعة 

بيروت العربية في طرابلس، عاصمة الشمال، ثاني أكبر مدن لبنان. 
فكان تخرج الدفعة األولى بمئة وتسعة وعشرين متخرٍج من كليات إدارة 

األعمال والعلوم والعلوم الصحية.
متخرجون حصدوا النجاح بخطى واثقة، حاملين بأيديهم لواء العلم والمعرفة، مع 

َقسم والئهم لجامعة، سطروا في صرحها قصة طموح لن تنتهي.



الحصاد اإلداري
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الموارد البشرية

تعمل اجلامعة باستمرار على تطوير وحتسني مواردها البشرية يف كافة فروعها، حمققة نقلًة نوعيًة 
يف جميع القطاعات واإلدارات والربامج. وقد ساعدت إدارة املوارد البشرية من خالل خدماتها يف تطوير 
املهارات والكفاءات على قدٍر عاٍل من املرونة والفاعلية ألجل حتقيق بيئة تسهم يف تطوير اجلامعة 

وفقًا السرتاتيجيتها املعتمدة.

التطوير اإلداري
تأثريه على  البشري ومدى  العنصر  اإلدارية، نظرًا ألهمية  الوظائف  البشرية من أهم  إدارة املوارد  تعترب 
رئيسية  أنشطة  ليشمل  البشرية  املوارد  إدارة  مفهوم  اتسع  ولقد  اجلامعة.  يف  اإلنتاجية  الكفاءة 
متعددة يأتي على رأسها حتليل وتوصيف الوظائف وتخطيط املوارد البشرية وجذب واستقطاب املوارد 

البشرية الفعالة وتأهيل وتدريب املوارد البشرية، باإلضافة إىل نظام تقييم األداء.

أواًل: تطوير العمل يف إدارة املوارد البشرية
تستمر إدارة املوارد البشرية يف تطوير العمل وحتسني أداء العاملني فقامت بالتايل:

• حتديث وتطوير الهيكل التنظيمي لفرع اجلامعة يف طرابلس؛ 
• إنشاء وظائف جديدة وحتديد مهامها يف بعض األقسام؛

• إنشاء قسم جديد وهو قسم التوظيف؛
• التعرف على األنشطة واملهام التي يقوم بها العاملني يف جميع أقسام اإلدارة؛

• حتديد النقص من اليد العاملة والتخطيط للقوى العاملة؛
من  مواصفات  مع  يتناسب  بشكل  مسؤولياتهم  مع  يتفق  مبا  املوظفني  على  املهام  توزيع  •  إعادة 

يشغلها؛
• إعادة توزيع املهام بشكل يتناسب مع مؤهالت كل فرد وساعات عمله؛ 

• إعداد دليل مبهام واختصاصات إدارة املوارد البشرية.

ثانيًا: التدريب والتأهيل
الداخل وتطوير  •  مشاركة بعض املوظفني يف دورات تدريبية خارجية ساعدت يف نقل معارفهم إىل 

سري العمل يف إداراتهم؛
اإلجنازات  وحتقيق  الالزمة  املهارات  لتنمية  املناسبة  التدريب  مناهج  ووضع  تدريبية  خطة  •  وضع 

املطلوبة؛
• دراسة كيفية تقييم الدورات التدريبية؛

• حتديد مصادر التدريب إما داخليًا عرب االستعانة بأعضاء هيئة التدريس أو خارجيًا عرب مراكز متخصصة؛
• وضع برنامج لتوجيه العاملني اجلدد وإعداد التدريب الالزم.

ثالثًا: نظام تقييم األداء 
تهدف إدارة املوارد البشرية إىل التعرف على كفاءة العاملني وعلى أوجه التطور يف أدائهم من خالل:

• إعداد نظام جديد لتقييم األداء ووضع مستويات أداء حمددة لكل وظيفة؛
•  إعداد استمارة تقييم األداء للعاملني، وُيعمل حاليًا على إعداد استمارة لتقييم املوظفني حتت فرتة   

التجربة؛
•  العمل على إعداد تدريب خاص للمدراء واملسؤولني على النظام اجلديد وكيفية استخدام استمارات 

التقييم وسيتم تطبيق هذا النظام ابتداًء من العام اجلامعي 2014-2015؛
• العمل على تطوير عملية التقييم إلكرتونيًا لتنظيمها العملية بدءًا من العام اجلامعي 2015-2014.

رابعًا: نظام االختيار والتعيينات
• إعداد وصف وظيفي لكل موظف باللغة اإلجنليزية وفقًا للنموذج احلديث؛

• استخدام مواقع إلكرتونية متخصصة لطرح فرص عمل شاغرة يف جماالت التدريس املتنوعة؛ 
• اإلعالن عن الوظائف الشاغرة وعرضها على موقع اجلامعة اإللكرتوين؛

• العمل على تطوير عملية التوظيف إلكرتونيًا لتنظيمها بدءًا من العام اجلامعي 2015-2014.

خامسًا: حتديث برامج أعضاء هيئة التدريس وشؤون املوظفني
• حتديد احتياجات الكليات واإلدارات وأعضاء هيئة التدريس والعاملني طبقًا للتخصصات؛

•  العمل على املباشرة يف التخطيط للقوى العاملة يف اجلامعة بعد تطوير الهيكل التنظيمي وتوزيع 
منوذج التقرير اليومي على باقي اإلدارات.
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سادسًا: نظام احلوافز
أثناء  الدكتوراه  أو  املاجستري  شهادة  على  وحصلوا  دراستهم  تابعوا  الذين  للعاملني  عالوة  منح  •  مت 

عملهم يف اجلامعة؛
ومعنوية  مادية  من  املتنوعة  األفراد  حاجات  إشباع  على  يعمل  للحوافز  جديد  نظام  على  العمل  •  مت 

واجتماعية وعلى تهيئة بيئة تعزز روح العمل وتسعى لتنمية القدرات كافة.

سابعًا: تخطيط املسار الوظيفي
تخطيط املسار الوظيفي هو التخطيط للحركات الوظيفية اخملتلفة للعاملني يف اجلامعة ال سيما فيما 
القوة لدى  بالنقل والرتقية واملؤهلني لشغل املناصب اإلدارية؛ وذلك يعتمد على معرفة نقاط  يتعلق 

الفرد ونقاط الضعف لديه.
وبناًء على تقييم األداء السابق مت التعرف على أصحاب الكفاءة والعمل املتميز والنظرة املستقبلية، ثم 
الوظيفي وحتميلهم مسؤوليات جديدة. وقد عمل مؤخرًا على ترقيتهم طبقًا  التخطيط ملسارهم  مت 

ملسؤولياتهم.
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المرافق والخدمات

للطالب  الالزمة  والتسهيالت  املتميزة  اخلدمات  من  بالعديد  األربعة  الفروع  يف  اجلامعي  العام  َحِفل 
وأعضاء هيئة التدريس واإلداريني والعاملني. وقد ساهم ذلك يف تعزيز أداء اجلامعة فيما يتعلق بجودة 

اخلدمات والتسهيالت. وتتلخص هذه األعمال فيما يلي:

أواًل: حرم بريوت
• استحداث نادي ألعاب رياضية GYM يف الطابق األرضي يف املبنى الرئيس؛

• إعادة تصميم وتوزيع معمل التغذية Nutrition يف كلية العلوم الصحية يف مبنى احلريري؛
• تأهيل وجتهيز خمترب لكلية الصيدلة يف مبنى احلريري؛

• استحداث غرفة وجتهيزها يف مركز اإلعالم يف مبنى احلريري؛
• إعداد وتنفيذ تصميم جديد لكافترييا مبنى احلريري؛

• إضافة وتوحيد اللوحات اإلرشادية يف اجلامعة BAU Signage؛
• تأهيل معمل التدريب Phantom Lab اخلاص بكلية طب األسنان يف املبنى الرئيس؛

• تنفيذ املستلزمات اخلاصة بأجهزة اإلنذار وتوابعها يف كلية طب األسنان يف املبنى الرئيس؛
• استحداث مكاتب خاصة بقسم الشؤون العامة وقسم اإلفادات؛

• إعادة تخطيط للملعب األخضر يف اجلامعة؛
• دراسة ووضع خرائط الشبكة الكهربائية؛

• إعداد دراسة لزيادة الطاقة الكهربائية للمبنى الرئيس.

ثانيًا: حرم الدبية
• استحداث مدرجات Open Air Auditorium للمناسبات واحلفالت الكربى؛

• استحداث اسرتاحة للطالب مقابل مبنى كلية الهندسة والعلوم؛
• توسيع مسرح املدرج الرئيس يف مبنى A2؛

• جتهيز القاعة الرياضية املغلقة؛
• متابعة أعمال الصيانة يف احلرم.

ثالثًا: فرع طرابلس
• إعداد رسومات تنفيذية ملرسم StudioV يف كلية الهندسة املعمارية؛

• متابعة أعمال صيانة املباين؛

رابعًا: فرع البقاع
• متابعة أعمال وصيانة عامة خملتلف املرافق.
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تكنولوجيا المعلومات

والتعلم  التعليم  عملية  تطوير  يف  هامًا  دورًا  تلعب  إذ  عام،  بعد  عامًا  املعلومات  تكنولوجيا  أهمية  تزداد 
وإدماج  والربامج  األدوات  من  العديد  تطوير  على  اجلامعة  تعمل  اإلطار،  هذا  ويف  فعاليتها.  وحتسني 
تكنولوجيا املعلومات ضمن املستويات التعليمية واملناهج اخملتلفة، باإلضافة إىل تدريب الطالب على 

استخدامها واستثمارها يف حياتهم اجلامعية.

أواًل: أعمال فروع اجلامعة
متابعة متطلبات الفروع من إنرتنت وصيانة للشبكة اإللكرتونية يف كل من حرم بريوت وحرم الدبية وفرع 

طرابلس وفرع البقاع.

ثانيًا: أعمال التدريب
قبل  من  متواصلة  أعمال  هي  واإلدارات  الكليات  يف  والعاملني  واألساتذة  املوظفني  تدريب  أعمال  إن 
على  والعاملني  واألساتذة  اجلدد  الطالب  جميع  تدريب  إىل  إضافة  املعلومات،  إدارة  يف  التدريب  مركز 

كيفية االستخدام والتواصل عرب البوابة اإللكرتونية يف كافة فروع اجلامعة.

ثالثًا: الندوات واملؤمترات
كافة  قبل  من  وخارجية  داخلية  ومؤمترات  ندوات  عدة  يف  فعال  بشكل  واالشرتاك  املشاركة  متت 
موظفي إدارة املعلومات وقطاع احلاسب اآليل والشبكة اإللكرتونية خدمًة للعملية التعليمية واإلدارية 

والتطور املستمر. من أهم هذه الندوات واملؤمترات:
• االشرتاك يف مؤمتر Lebanon Innovation Day يف 17 أيلول 2013 يف فندق فينيسيا؛

• االشرتاك يف مؤمتر DELL Security Solutions Event يف 26 تشرين الثاين 2013 يف فندق حبتور؛
• االشرتاك يف ندوة Oracle Services Day يف 30 كانون األول 2014 يف فندق فينيسيا؛

• االشرتاك يف ندوة Oracle Modern Business يف 27 نيسان 2014 يف فندق فينيسيا؛
• االشرتاك يف مؤمتر DELL Software Solutions  يف 26 حزيران 2014 يف فندق حبتور؛

.Sharepoint and Exchange التدريب على برامج •



٧٥ رابعًا: الربامج التنظيمية والتعليمية٧٤
• متابعة تعليم اللغة اإلنكليزية عن بعد عرب برنامج أورالوغ؛ 

• متابعة برنامج االمتحانات Online حيث مت استعماله يف كلية الصيدلة؛
• متابعة برنامج اجلداول الدراسية؛

• تدريب اإلدارات على برنامج األرشيف Sharepoint؛ 
•  البدء بتطبيق برنامج الربيد اإللكرتوين اجلديد Exchange على أن يصار إىل العمل به يف العام الدراسي 

القادم.

خامسًا: برنامج بانر والبوابة اإللكرتونية 
• برنامج بانر

مت حتديث برنامج بانر من Banner 7.4 إىل Banner 8.5 مع تأمني التواصل مع جميع الربامج املتصلة به. 
كما متت متابعة تطبيق برنامج Navision يف الشؤون املالية والشؤون اإلدارية.

• البوابة االلكرتونية
إىل  باإلضافة  واألساتذة،  الطالب  قبل  من  استخدامها  عملية  لتسهيل  اإللكرتونية  البوابة  حتديث  مت 
متكن  بحيث   iPhoneو  Androidو  Windows  8 احملمول  الهاتف  على  للتحميل  برامج  عدة  برجمة 
الطالب احلصول على كافة املعلومات األكادميية وغري األكادميية. كذلك مت إضافة حتميل برامج للهاتف 
 SWOT كما متت برجمة برامج للحصول على إحصائيات خاصة باجلامعة .Samsung احملمول من شركة

.Analysis

سادسًا: صفحة اجلامعة االلكرتونية
إن صفحة اجلامعة االلكرتونية هي قيد املتابعة اليومية، وأصبح من املمكن للكليات واإلدارات اخملتلفة 
التحكم بإنزال املعلومات اخلاصة بها كل على صفحته. كما متت إضافة صفحات باللغة العربية لكامل املوقع.
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شبكة االتصاالت

تنوعت أعمال العام اجلامعي 2013 - 2014 ما بني متابعة املشاريع القدمية ووضعها قيد التطبيق ودراسة 
التكنولوجيا،  التطورات احلاصلة يف جمال  انطالقًا من حاجات اجلامعة وسعيًا ملواكبة  مشاريع جديدة 
إىل جانب األعمال الروتينية التي تشمل حل املشاكل الطارئة التي تصيب الشبكات واخلوادم، كما تتابع 

شبكة اإلتصاالت تقدمي تسهيالتها يف عملية الربط واالتصال ما بني حرم اجلامعة األم وفروعها األخرى.

أواًل: أعمال فروع اجلامعة
• حرم الدبية

- مت وصل مبنى النشاطات الرياضية بالشبكة عرب تقنية الـ Wireless؛ 
لألجهزة  الدورية  الصيانة  جانب  إىل  البعض،  ببعضها  املباين  يصل  الذي  البصرية  األلياف  خط  وضع  -  مت 

واستبدال التالف منها؛
- مت جتهيز خمتربات جديدة يف مبنى A2 باملعدات الالزمة وربطها بالشبكة.

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

-  متت صيانة األجهزة اإللكرتونية وربط مستخدمني جدد بالشبكة والهاتف اإللكرتوين إىل جانب املهام 
الروتينية؛ 

-  متت املباشرة بـإعطاء بعض املقررات يف كلية احلقوق والعلوم السياسية )الدراسات العليا( وكلية 
العلوم الصحية يف الفرع، عرب تقنية الـ Video Conference مع حرم بريوت الرئيس.

ثانيًا: تطبيق املشاريع اجلديدة والتدريب عليها
 Security مشروع •

AntiVirus  اجلديد  الـ  برنامج  يتنوع ما بني تطبيق  زال جاريًا وهو  Security ما  الـ  العمل يف مشروع  إن 
وتركيب أجهزة احلماية اخملتلفة وربطها بالنظام القائم ومن ثم تعريفها. ويتم العمل على وضع أجهزة 

فلرتة الربيد اإللكرتوين AntiSpam ومن املتوقع أن ينتهي املشروع بداية العام 2015.
• مشروع  Sharepoint لألرشفة اإللكرتونية

الربنامج على  تعميم  الرئيس، ويصار على  إدارة مكتب  األرشيف يف  الربنامج يف قسم  تطبيق هذا  مت 
اإلدارات األخرى الراغبة بذلك.

• مشروع الـ Domain اجلديد 
ميزات  من  له  ملا   ،  2012  Windows على  القائم  اجلديد   Domain الــ  إىل  اجلامعة  حواسيب  كل  نقل  مت 

متقدمة تواكب التطور احلاصل.
• مشروع  Office 365 وExchange للربيد اإللكرتوين

 Exchange وبريد الطاقم التعليمي والطاقم اإلداري إىل برنامج Cloud مت نقل بريد الطالب اإللكرتوين إىل الـ
Banner مشروع •

مت تزويد اجلامعة بــ New Servers لزوم حتديث برنامج Banner، وقد قامت اإلدارة بتعريفها ونقل برامج 
Banner عليها.



٧٩ ثالثًا: دراسة مشاريع جديدة٧٨
• توسيع الشبكة الالسلكية

تقوم إدارة الشبكات حاليًا بدراسة إلكمال تغطية حرم بريوت السلكيًا للوقوف على ما يتطلبه ذلك من 
معدات جديدة وحتديث الربامج واملعدات املوجودة.

• تكبري سعة اإلنرتنت
اجلامعة  تزويد  من  ذلك  يتطلبه  وما  املتزايدة  احلاجات  لتلبية  اإلنرتنت  سعة  تكبري  بدراسة  اإلدارة  تقوم 

بأجهزة Proxying and Caching لضمان اإلستفادة القسوة من اإلنرتنت.

رابعًا: أعمال التدريب وحضور املؤمترات
لقد جرى خالل هذا العام تدريب املوظفني اخملتصني على عدة برامج، كما متت املشاركة بعدد من 

املؤمترات والورش والندوات، وفيما يلي بعضًا منها:
• Administering Microsoft SqL Server 2012 Databases;
• Core Solutions of Microsoft Exchange;
•  CIS and HP: Introducing the next Era for Enterprise Server, and Storage and 

Networking;
• Cisco Day;
• Technology and Market;
• Adapting your Data Center for a New Generation of Technology; 
• Evolve Data Center Network Security;
• Modernize your Data Center with Oracle.



٨٠٨١

المكتبات

استكمااًل خلطة تطوير إدارة املكتبات، يتم العمل على التحول إىل مكتبة إلكرتونية متكاملة مع احلفاظ 
على الرتاث الورقي. كما تعمل اإلدارة لالنتقال إىل نظام RDA ومتابعة جمريات التطور مع تعزيز العالقات 
األكادميية والتعاون مع اجلامعات األخرى. أما أقسام إدارة املكتبات فهي خمسة موزعة على الشكل 
التايل: قسم التزويد وقسم الفهرسة والتصنيف وقسم املكننة واملصادر اإللكرتونية، إضافة إىل قسم 

اخلدمات واإلعارة املتبادلة وقسم الصور.

أواًل: وحدات املكتبات
مت حتديث مقومات اإلدارة وتطوير وحداتها التي ضمت:

• وحدة التزويد
تزويد املكتبات بــ 1153 كتاب، وُجمعت قوائم الكتب حسب املوضوع ومت إرسالها إىل أساتذة الكليات إلغناء 

املصادر املكتبية. كما مت جتديد االشرتاك لـ 56 دورية مطبوعة وإدخالهم إىل النظام.

• وحدة الفهرسة والتصفيف
جتري عملية تصنيف وفهرسة الكتب والدوريات إلكرتونيًا من خالل اشرتاك املكتبة باألدوات الضرورية، 

وقد مت ما يلي:
- فهرسة وتصنيف 2089 كتابًا؛

- فهرسة 2635 عدد دورية يف النظام؛
- اعتماد وتطبيق معايري جديدة للفهرسة RDA وإجراء تدريبات عليها من خالل اخلرباء يف اجملال؛

- متابعة التعديالت التي تطرأ على أرقام تصنيف الكتب بالتنسيق مع أمناء املكتبات.

• وحدة املصادر اإللكرتونية واملكننة والتسويق
السابقة:  البيانات  بقواعد  االشرتاك  وجتديد  جديدة  بيانات  بقاعدتي  االشرتاك  مت  اإللكرتونية:  املصادر 

 New Databases قواعد البيانات
- املنهل

- املنهل )جمموعة الرسائل اجلامعية(
 Encyclopedia Britannica -

 JCR Thomson Reuters -
 Web of science Thomson Reuters -

Emerald EBooks Trial and Case Studies -
 Access Physiotherapy ThechKnowledge -

ومت جتديد االشرتاك بـ 11 دورية إلكرتونية مع استحداث منوذج لصفوف املكتبة تتم تعبئته من خالل الكليات:
New E-Journal: Faculty of dentistry

International Dental Journal -
Journal of the American Dental Association -

Dental Materials Journal -
Journal of Clinical Pediatric -

للطالب  اخملتلفة  واخلدمات  التسهيالت  يقدم  ممكنن  نظام  خالل  من  املكتبات  كافة  ُتدار  املكننة: 
وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء بأهم الوسائل التكنولوجية. 

• وحدة اخلدمات واإلعارة املتبادلة بني املكتبات
 اخلدمات: تتم هذه اخلدمات مركزيًا يف املكتبات من خالل اإلعارة الداخلية واخلارجية للمستفيدين حيث 

كان 5752 بيان إعارة لهذا العام اجلامعي. 
 اإلعارة املتبادلة: أما فيما يختص باإلعارة املتبادلة فقد تعززت ونشطت بقسميها بني مكتبات اجلامعة 
 Interlibrary loan األخرى  Intralibrary Loan، وبني اجلامعة واجلامعات  والدبية وطرابلس  يف بريوت 

.LALC و LIDS املنضوية ضمن احتاد

• قسم الصور
يدويًا  فرزها  بعد  النظام  إىل  صورة   2474 إجناز  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 موضوعيًا وتسليمها إىل قسم 

العالقات العامة.



٨٣ ثانيًا: التقييم املستمر للمكتبات ومعايري اجلودة٨٢
واكبت اإلدارة جميع التطورات واملستلزمات احلديثة يف عامل املكتبات على الشكل التايل:

موظفتي  قبل  من  الصيدلة  و  األسنان  وطب  الطب  لكليات   Library Classes املكتبة  صفوف  •  تنظيم 
قسم Library system، ومسؤولية اإلعارة يف مكتبة طب األسنان Circulation librarian؛

• تدريب أعضاء أساتذة جلنة البحث العلمي على قاعدة بيانات TURN IT IN وEMERALD EBooks و JCR؛
• تنظيم صفوف املكتبة Library Classes لتعريف الطالب عن خدمة اإلعارة املتبادلة؛

• إجراء معايري اجلودة ملكتبات الكليات؛
• تعزيز قسم قواعد البيانات كأدوات بحث لقسم الفهرسة والتصنيف؛

• حضور االجتماعات الدورية جلمعية املكتبات اللبنانية وLIDS وLALC؛
• حضور مؤمتر جمعية املكتبات املتخصصة يف اخلليج يف قطر من 25 إىل 27 آذار؛

• حضور مؤمتر جمعية املكتبات اللبنانية بالتعاون مع IFLA االحتاد الدويل للمكتبات من 20 إىل 22 أيار؛
•  تدريب املوظفات يف قسم الفهرسة والتصنيف وقسم التزويد وقسم الصور على برامج اإلصدارات 

اإلحصائية وإعدادات النظام؛
• إعداد تدريب من قبل شركة Tech Knowledge لفريق إدارة املكتبات وأمناء املكتبات.



تخرج 
وإبداع

في  مبدعون  حضورهم،  في  استثنائيون 
كما  تمامًا  أعمالهم...  متألقون في  مجاالتهم، 

كلمة  كانت  وهكذا  هو..  هكذا  وقامتهم.  كالمهم 
خريج عام ١٩6٩معالي األستاذ سمير الجسر، التي تركت 

سنوات  صرفة،  بوجدانية  تلخيصه  بعد  األثر  بالغ  النفس  في 
تحصيله الدراسي في حرم بيروت الرئيس، وهو ابن الشمال، حتى 

لحظة وقوفه َخطيبًا لحفل تخرج الدفعة األولى من طالب فرع الجامعة 
في طرابلس. مثنيًا على دورها وفضل أساتذته أيام دراسته للحقوق فيها، 

معتبرًاأن لقب جامعة العرب هو وليد الجهد الكبير الذي أبداه المؤتمنون عليها. 
ليتابع الجسر تسليط الضوء على أهمية الجامعة في عملية التنمية، مشيرًا إلى الدور 

الذي يلعبه فرع طرابلس في إيجاد فرص العمل، وتحضير الكفاءات العلمية من الخريجين 
واإلسهام في تنمية المحيط وإغناء الحياة الثقافية لطرابلس ولبنان. هؤالء، متخرجو جامعة 

بيروت العربية، شخصيات لمعت أسماؤها في سماء لبنان والعالم العربي قواًل وفعاًل.



نشاطات وإنجازات



٨٨٨٩

المنح والجوائز

أواًل: املنح
• املنح املقدمة من اجلامعة

- 15 منحة ألوائل الثانوية العامة؛
- 16 منحة من اجمللس األعلى للطالب املتفوقني؛

- منحة كمساعدات خاصة باملوظفني؛
- 56 منحة مقدمة من الرئيس إلعفاء الطالب؛

- 114 منحة دراسية ألبناء العاملني وأعضاء هيئة التدريس؛
الرسوم  من  جزء  أو  جامعية  كرسوم  الدراسية  الفصول  يف  الناجحني  ألوائل  دراسية  منحة   538  -

اجلامعية؛
الرسوم  من  جزء  من  إلعفائهم  الطالبية  املساعدات  صندوق  إىل  تقدموا  للذين  دراسية  منحة   544  -

اجلامعية؛
- 1611 منحة دراسية تشمل اإلعفاء من 25% من الرسوم الدراسية كحسم أخوة؛

- منحة ممنوحة للطالبة األوىل على مرحلة الليسانس للدراسة يف مرحلة متهيدي املاجستري؛
- منح على شكل مساعدات دراسية لعدد من الطالب يف الكلية.

• املنح املقدمة من جهات خارجية
-  منح مقدمة من جامعة Aix-Marseille الفرنسية، لطالب قسم اللغة الفرنسية وآدابها ضمن برنامج 

التبادل الدويل؛ 
يف  املاجستري  درجة  على  احلاصلة  خليفة،  رنا  للطالبة  االسالمي  البنك  من  مقدمة  دراسية  -  منحة 

العلوم؛
العليا  والدراسات  البكالوريوس  ملرحلتي  اجلامعة  لطالب  األوروبي  االحتاد  من  مقدمة  دراسية  -  منح 

للدراسة يف اجلامعات األوروبية ضمن برنامج ERASMUS MUNDUS؛
الفرنسية وآدابها - حتت  اللغة  الفرنسية لطالب قسم    Aix-Marseille -  املنح املقدمة من جامعة 

برنامج التبادل الدويل؛
-  املنح املقدمة من الوكالة اجلامعية للفرنكوفونية لطالب مرحلة املاجستري بقسم اللغة الفرنسية 

وآدابها - جامعة اجنيه؛
-  منحة مقدمة من االحتاد األوروبي حصلت عليها كلية احلقوق والعلوم السياسية للسنة الثانية على 

التوايل لطالبها ضمن برنامج Erasmus Mundus؛
 Gruppo di Azione Locale (GAL) مؤسسة  مع  بالتنسيق  الهندسة  كلية  عليها  حصلت  -  منحة 
من  اخلضراء  الطاقة  عنوان  حتت  األوروبي  االحتاد  من  واملمولة  إيطاليا  يف  العاملة   Sarcidano
الطاقة  جماالت  يف  العلمية  واملشاريع  البحوث  برنامج  ضمن   GR.ENE.CO اخلضراء  الشركات  أجل 

املتجددة؛ 
-  منحة من السيد أحمد نحويل ملشروع التخرج Electromagnetic Waves for Weed Control بإشراف 

الدكتور حمزة عيسى بربنامج هندسة اإلتصاالت واإللكرتونيات؛
وظائف  على  الكهرومغناطيسية   GSM موجات  تأثري  لدراسة   AUF هيئة  من  مقدمة  مالية  -  منحة 

العضالت يف الثدييات؛
- منحة مالية مقدمة من السفارة اليابانية يف بريوت لطالب اجلامعة.



٩١ ثانيًا: اجلوائز٩٠
• اجلوائز املمنوحة من اجلامعة

-  تكرمي كل من السيد سعيد طيارة والسيد حممود متيم عن كامل سنوات عملهم يف اجلامعة يف 28 
تشرين الثاين 2013؛

التي  الفصحى  العربية  باللغة  اإللقاء  مسابقة  يف  الثاين  باملركز  الهامش  الدين  حمي  الطالب  -  فوز 
جامعات   10 مبشاركة  األنطونية،  اجلامعة  من  جماهد  بو  جمد  الطالب  مع  مناصفة  اجلامعة  نظمتها 
لبنانية يف 2 نيسان 2014. وقد حازت الطالبة رين زهر الدين من جامعة سيدة اللويزة على املركز األول، 

يف حني فازت ستيفاين الفغايل من جامعة الروح القدس - الكسليك باملركز الثالث؛
-  تكرمي معايل األستاذ سجعان قزي وزير العمل خالل معرض التوظيف السابع، وتسلمه درع اجلامعة 

التقديري يف 28 نيسان 2014؛
النفايات يف  البيئة خالل حفل إطالق مشروع إعادة تدوير  -  تكرمي معايل األستاذ حممد املشنوق وزير 
اجلامعة ومعرض إطالق اجلمعيات غري احلكومية الرابع وتسلمه درع اجلامعة التقديري يف 5 أيار 2014؛
-  تكرمي معايل األستاذ سمري اجلسر الوزير السابق والنائب احلايل خالل حفل التخرج السنوي للدفعة األوىل 

يف فرع طرابلس، وتسلمه درع اجلامعة التقديري يف 24 حزيران 2014؛
األعيان احلايل  السابق وعضو جملس  الوزراء  نائب رئيس جملس  توفيق كريشان  -  تكرمي معايل األستاذ 
للدفعة  السنوي  التخرج  حفل  خالل  األردن  يف  العربية  بريوت  جامعة  خريجي  لنادي  الفخري  والرئيس 

الواحدة واخلمسني يف حرم الدبية، وتسلمه درع اجلامعة التقديري يف 26 حزيران 2014؛
ملرحلة  اجلامعة  كليات  خمتلف  يف  املتخرجني  ألوائل  العلمي  للتفوق  الناصر  عبد  جمال  جائزة  -  منح 

الليسانس والبكالوريوس حازها 35 طالبًا.

• اجلوائز املمنوحة من جهات خارجية
أقامتها  التي  الغذاء”  الرقابة على  "االبتكار يف  الثالث يف مسابقة  باملركز  العربية  -  فوز جامعة بريوت 
وزارة االقتصاد والتجارة ملناسبة "اليوم العاملي حلقوق املستهلك” يف مقر غرفة التجارة والصناعة 
بالقطاع  املتصلة  االختصاصات  من  اللبنانية  اجلامعات  مبشاركة  لبنان  وجبل  بريوت  يف  والزراعة 

الغذائي؛
 GSM موجات  "تأثري  عنوان  حتت  بحث  أحسن  بجائزة  مصطفى  السيد  حممد  الدكتور  -  فوز 
الثاين حول  الدويل  الكهرومغناطيسية على نشاط ومورفولوجيا وتركيب العضالت”، وذلك يف املؤمتر 
حتديات الصحة العاملية، الذي عقد يف لشبونة يف الربتغال يف الفرتة من 17 إىل 22 تشرين الثاين 2013؛
-  فوز ثالثة طالب من قسم الكيمياء باملركزين األول والثاين يف املسابقة الدولية يف الكيمياء العضوية 
من  فريق   86 مبشاركة   2014 الثاين  كانون   28 يف  بريوت  يف  األمركية  اجلامعة  يف  تنظيمها  مت  التي 

اجلامعات احمللية والدولية؛
يف  األوىل  باجلائزة  واإللكرتونيات  اإلتصاالت  هندسة  وبرنامج  اآليل  احلاسب  برنامج  من  طالبني  -  فوز 
مسابقة Imagine Cup Lebanon يف فئة اإلبتكار والتي تنظمها شركة Microsoft العاملية، وسوف 

ميثلون لبنان يف مسابقة تضم كل البلدان العربية والتي ستعقد يف قطر حزيران 2014.



٩٢٩٣

العالقات الخارجية

أواًل: النشاط احمللي والدويل
الطبية  للعلوم  اجلامعة  رئيس  ونائب  اجلامعة  رئيس  العدوي  جالل  عمرو  الدكتور  األستاذ  •  مشاركة 
التعليم  يف  للتميز  السادس  املؤمتر  يف  األعمال  ريادة  مركز  ومديرة  الطب  كلية  عميد  ومساعد 
اإللكرتوين مبنطقة الشرق األوسط الذي نظمته جامعة حمدان بن حممد اإللكرتونية يف إمارة دبي يف 

الفرتة يف 3 - 5 آذار 2014؛
فرع  لشؤون  اجلامعة  رئيس  ونائب  اجلامعة  رئيس  العدوي  جالل  عمرو  الدكتور  األستاذ  •  مشاركة 
طرابلس ومساعد عميد كلية الطب ومساعد عميد كلية احلقوق والعلوم السياسية، يف اجتماعات 
الدورة السابعة واألربعني للمؤمتر العام الحتاد اجلامعات العربية والذي عقد يف جامعة الشرق األوسط 

يف مدينة عمان يف الفرتة 26 - 27 آذار 2014؛
الثالث  السنوي  املؤمتر  يف  والتطوير  البحوث  وعميد  العدوي  جالل  عمرو  الدكتور  األستاذ  •  مشاركة 
للتواصل بني اجلامعات IUNC والذي نظمته اجلامعة األوروبية الشرقية يف مدينة سانت بيرتسربغ يف 

روسيا يف الفرتة 12 - 14 أيار 2014.

ثانيًا: العضوية يف االحتادات واملنظمات
• احتاد اجلامعات العربية 

International Association of Universities - IAU •
• املنظمة العربية للمسؤولني عن القبول والتسجيل يف اجلامعات بالدول العربية

International Association of University Presidents - IAUP •
• 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 •

• مؤسسة احلريري للتنمية البشرية املستدامة وجمعية املقاصد اخلريية اإلسالمية يف صيدا
Ecole Doctorale de Droit du Moyen - Orient EDDMO - AUF •

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 - AUF •

United Nations Global Compact •
• املنتدى العربي للبيئة والتنمية

• احتاد املكتبات األكادميية اللبنانية
• مصلحة األبحاث العلمية الزراعية

European Foundation for Management and Development - EFMD •



٩٥ ٩٤Lebanese ILL/DDS Services Consortium - LIDS •
 Hariri Foundation for Sustainable Human Development the Development of Old Gates  •

Saida Project
• جمعية كليات احلاسبات واملعلومات )احتاد اجلامعات العربية(

The Royal Institute of British Architects - RIBA •
• خمتربات مرهج لألسنان

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 - AUF

• األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - اإلسكندرية - جمهورية مصر العربية
 Computing Accreditation Commission of the Accreditation  Board For Engineering and  •

Technology - ABET
 USAID (Lebanon's Expand your Horizons Program And Research Center for Environment  •

and Development - RCED
• مكتبة اإلسكندرية

• وزارة الزراعة - قسم املوارد احليوانية
• اجليش اللبناين

ثالثًا: االتفاقيات
• اجلامعات واملؤسسات

Stockholm University - Sweden -
Université de Savoie - France -

Université de Provence - Aix Marseille I - France -
Université Claude Bernard Lyon I - France -

Université Charles - De - Gaulle, Lille III - France -
Ecole Supérieure d'Electronique de l'Ouest (ESEO) - France -

- اجلامعة اللبنانية - لبنان
Institut Euro - Méditerranéen en Science du Risque (IEMSR) France -

Université Paris - Sorbonne (Paris IV) - France -
- اجمللس الوطني للبحوث العلمية - الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية-لبنان

 Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) - Ecole Doctorale de Droit du Moyen-  -
Orient (EDDMO) - AUF

Sudgest Aid - Italy -
Link Campus University - Italy -

- مصلحة األبحاث العلمية الزراعية - لبنان
University of Sharjah - 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

L'institut Polytechnique de Grenoble - France -
Université d'Angers - France -

RWTH Aachen University - Germany -
University of Barcelona - Spain -

Pharmadex Company - Lebanon -
BENTA SAL - Lebanon -

• املستشفيات
- مستشفى حّمود

- مستشفى دار العجزة اإلسالمية
- مستشفى املقاصد اخلريية اإلسالمية

- مستشفى الساحل
- مستشفى رفيق احلريري اجلامعي

- مستشفى جمعية العناية بالطفل واألم
- مستشفى الزهراء اجلامعي

- مستشفى صيدا احلكومي
- مستشفى الراعي

- مستشفى داّلعة
- مستشفى جنار

FM/AUBM -
- مستشفى سيدة لبنان

- مستشفى رياق
- مستشفى الصليب لألمراض العقلية والنفسية

- مستشفى املنال



٩6٩٧

نشاطات وبطوالت

أواًل: نشاط الكليات

• كلية اآلداب
النشاطات العلمية:

قامت الكلية بعدة مشاركات وورشات عمل تتلخص يف اآلتي:
- شارك طالب قسم اإلعالم يف مشروع "شارك وغّير” الذي ينظمه املركز اللبناين للرتبية املدنية؛

والتكنولوجيا واملكتب  للعلوم  األمريكية  اإلعالم يف ورشة عمل نظمتها اجلامعة  -  شارك طالب قسم 
اإلقليمي لليونسكو حول: التقارير اإلخبارية الواعية / احلساس للصراعات؛

- شارك طالب قسم اإلعالم يف طاولة مستديرة حول "صوت واحد قادر على إحداث التغيري”؛
-  مشاركة طالب قسم اللغة اإلجنليزية وآدابها يف طاولة مستديرة حول "كيفية اخرتاق سوق العمل” 

أجريت يف الكلية؛
والتعلم  التعليم  نحو  "مسارات  بعنوان  عمل  ورشة  يف  وآدابها  االجنليزية  اللغة  قسم  طالب  -  شارك 

الناجح للغة اإلجنليزية كلغة أجنبية / ثانية”؛
- شارك طالب قسم علم النفس يف ورشة عمل حول "مناهج البحث العلمي” أجريت يف الكلية؛

- شارك طالب قسم علم النفس يف ورشة عمل حول "كتابة تقرير علمي” أجريت يف الكلية؛
النفس يف ورشة عمل حول "العالج املعريف السلوكي” أجريت يف قسم  -  شارك طالب قسم علم 

علم النفس يف الكلية؛
-  شارك طالب قسم علم النفس JRT يف بحث مسحي مع الدكتورة مايسة النيال عن الصحة النفسية 

وعالقتها بالفاعلية الذاتية لدى طالب اجلامعة.
النشاطات الالصفّية:

- شارك طالب الكلية يف دورة تدريبية عن Training Disaster Risk Reduction؛
- نظمت الكلية رحلة ترفيهية لطالب الكلية إىل منتجع الرنشو؛

- نظمت الكلية رحلة ترفيهية لطالب الكلية إىل الشالالت الزرقاء - بعقلني؛
- شارك طالب الكلية يف دوري كرة القدم بني أقسام الكلية اخملتلفة أجريت على ارض اجلامعة؛

- شارك طالب الكلية يف ندوة "اإلعالم وذوي االحتياجات اخلاصة” أجريت يف حرم اجلامعة يف بريوت؛
- شارك طالب الكلية يف معرض سوق العمل Job Fair؛
- شارك طالب الكلية يف مسابقة اإللقاء باللغة العربية؛

- شارك طالب الكلية يف احتفالية يوم الطفل اليتيم باالشرتاك مع دار األيتام اإلسالمية؛
- شارك طالب الكلية يف مشروع إعادة تدوير النفايات.

• كلية احلقوق والعلوم السياسية
النشاطات العلمية:

-  شارك طالب من الكلية يف برامج تبادل الطالب مع اجلامعات األوروبية ضمن مبادرات ميولها االحتاد 
األوروبي Erasmus Mundus وPEACE PROJECT؛

الدويل واإلجراءات  القانون اجلنائي  الربنامج املشرتك بني اجلامعات حول  الكلية يف  -  شارك طالب من 
وثماين  هولندا  يف  آسر  ومعهد  بلبنان  اخلاصة  احملكمة  بني  بالتعاون  الربنامج  نظم  وقد  اجلنائية، 

جامعات يف لبنان؛
- عقدت الكلية االجتماع األول للعيادة القانونية، حيث مت شرح الهدف من العيادة وآليات عملها؛

خالل  من  إجنازها  مت  التي  املوضوعات  حتديد  بهدف  القانونية  للعيادة  الثاين  االجتماع  الكلية  -  عقدت 
العيادة وتقسيم العمل على جمموعات الطالب؛

-  شارك طالب من الكلية يف دورة يف القانون الدويل اإلنساين لطالب اجلامعات، التي أقامتها كلية فؤاد 
شهاب للقيادة واألركان يف اجليش اللبناين؛

بينهم ثالثة طالب من كلية احلقوق والعلوم  الثالثة من  بلبنان دفعة السنة  -  خّرجت احملكمة اخلاصة 
السياسية يف زيارة إىل مراكز احملكمة اخلاصة بلبنان يف الهاي من أجل احلصول على خربة عملية 

إضافية.
النشاطات الالصفّية:

- شارك أساتذة وطالب من الكلية يف اليوم املفتوح Homecoming Event يف حرم اجلامعة يف بريوت؛
- نظمت الكلية رحلة إىل منطقة الشوف يف جبل لبنان؛

- نظمت الكلية يومًا ترفيهيًا لطالبها يف حرم اجلامعة يف الدبية.

• كلية إدارة األعمال
النشاطات العلمية:

- شارك بعض طالب الدراسات العليا يف جمموعة متنوعة من املؤمترات العلمية؛



٩٩ إدارة ٩٨ تخصص  جماالت  جميع  شملت   Research Project ميدانية  دراسات   MBA طالب  جميع  -  أعد 
األعمال.

النشاطات الالصفّية:
-  نظم طالب الكلية العديد من الرحالت الرتفيهية شملت خمتلف املناطق اللبنانية منها جعيتا وعنجر 

وجزين وأرنعون.

• كلية الهندسة املعمارية
النشاطات العلمية:

- زيارة ميدانية ملوقع مشروع يف الدبية يف إطار مقرر Building Construction ARCH133؛
مقرر  إطار  يف   Zaytouna Bay ومنطقة  بريوت  وأسواق  التجاري  الوسط  ملنطقة  ميدانية  -  زيارة 

Architectural Design Fundamentals ARCH131؛
مقرر  إطار  يف   City Mall التجاري  والسوق  األشرفية   ABC ملشروع  األوىل  املرحلة  لطالب  -  زيارة 

Architectural Sketching؛
- زيارة قام بها طالب الكلية إىل منطقة البرتون وجبيل؛

- زيارة قام بها طالب الكلية إىل منطقة بيت الدين ودير القمر.
النشاطات الالصفّية:

- مشاركة الطالب بحفل التعارف لطالب املرحلة األوىل بحضور رئيس اجلامعة؛
- قيام الطالب بنشاط يف كهف الرويس؛

-  مشاركة الطالب يف معرض تصوير فوتوغرايف يف موضوع Stairs لطالب من الكلية من تنظيم األستاذ 
صالح رفاعي؛

- قيام الطالب برحلة تعليمية وسياحية إىل إيطاليا لزيارة املعامل املعمارية؛
- مشاركة الطالب يف بطولة العامل وبطولة اجلامعات يف الكرة السريعة؛

• كلية الهندسة
النشاطات العلمية:

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

لإلسمنت وشركة سويدان للبناء والصليب األحمر اللبناين؛
 19 عددها  بلغ  املشاريع  من  بعدد  الهندسي  اليوم  يف  الصناعية  الهندسة  قسم  طالب  -  مشاركة 

مشروعًا؛
تقييم  ومت  مشروعًا،   130 عددها  بلغ  املشاريع  من  بعدد  الهندسي  اليوم  يف  الكلية  طالب  -  مشاركة 

املشاريع من جلان خارجية لتحديد أفضل مشروع يف كل تخصص؛
.Microcontrollers and Mechatronics تنظيم ورشة عمل لطالب الهندسة امليكانيكية بعنوان -

كلية الهندسة - فرع طرابلس
-  مشاركة الكلية يف حماضرة عن دور املصارف اإلسالمية يف النشاط االقتصادي ويف متويل املشاريع 
واألستاذة  الربكة  بنك  عام  مدير  حممصاين  معتصم  لألستاذ  الشمال  لشباب  واملتوسطة  الصغرية 

راغدة ياسني كبارة مديرة بنك الربكة فرع طرابلس؛
سنرتال  إىل  اإلتصاالت  هندسة  قسم  اآليل،  واحلاسب  الكهربائية  الهندسة  قسم  لطالب  علمية  -  زيارة 

اإلتصاالت يف امليناء يف طرابلس بإشراف الدكتور ميني زيادة؛
اليوم الهندسي السادس عشر يف  -  فوز مشروع من قسم الهندسة الكهربائية واحلاسب اآليل يف 

حرم الدبية، وقد قدم الطالب عدد 9 مشاريع بإشراف أعضاء هيئة التدريس يف خمتلف األقسام.
النشاطات الالصفّية:

كلية الهندسة - حرم الدبية
-  تنظيم طالب الهندسة الصناعية واإلدارية عشاء ومباراة كرة قدم اشرتك فيهما أعضاء هيئة تدريس 

وطالب من الكلية؛
- مشاركة الكلية يف يوم الـ Open Day يف حرم اجلامعة يف الدبية؛

- مشاركة طالب الكلية يف يوم فني من تنظيم وحدة النشاطات يف حرم اجلامعة يف الدبية؛
التدريس  هيئة  أعضاء  من  كبري  عدد  بحضور  عرضه  مت  مسرحي  عمل  يف  الكلية  طالب  -  مشاركة 

والطالب.
كلية الهندسة - فرع طرابلس

Mount Lebanon Startup Weekend Competition يف حرم الدبية، من  -  حضور الطالب مسابقة 
تنظيم مركز ريادة األعمال يف اجلامعة بالتعاون مع منظمة Kauffman؛

-  مشاركة الكلية يف حملة تنظيف الشاطئ يف امليناء التي نظمها نادي الروتاري على كورنيش امليناء 



١٠١ - مشاركة طالب الكلية يف اليوم العلمي الذي نظمته الكلية حتت عنوان Osteoporosis Day؛١٠٠
إلقاء  يف  املستشفيات  بعض  من  األطباء  من  وعدد  الكلية  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  -  مشاركة 

احملاضرات.
النشاطات الالصفّية:

- انعقاد اللقاء الدوري مع رابطة طالب كليات الطب يف لبنان؛
-  إقامة رابطة طالب كليات الطب يف لبنان حفل عشاء يف فندق املوفمبيك، وقد كرم الطالب عميدة 

الكلية باختيارها ضيفة شرف احلفل؛
الكلية  فريق  وفوز  الرياضية  الفرق  من  بعدد  الدبية  يف  الطبية  للكليات  الرياضي  اليوم  يف  -  املشاركة 
األستاذ  اجلامعة  رئيس  بحضور  احلبل  شد  مسابقة  يف  الفوز  كذلك  الطائرة،  للكرة  الذهبي  بالكأس 

الدكتور عمرو جالل العدوي؛
- إحياء اليوم العاملي ملرض السكري بالتعاون مع طلبة اجلامعات األخرى مثل AUB، USJ وUOB؛

لبنان  الطبية يف  الكليات  رابطة طالب  أقامتها  التي  االيدز  التوعية ملرض  الطالب يف حملة  -  مشاركة 
LEMSIC؛

الصحة  وزارة  نظمتها  التي  األطفال  شلل  ضد  التطعيم  حملة  يف  الكلية  طلبة  من  العديد  -  مشاركة 
العامة؛

-  إقامة طالب الكلية معرضًا للمخبوزات Bake Sale يف حرم بريوت وخصصت عائداته املالية ملرضى 
األمراض املزمنة.

• كلية طب األسنان
النشاطات العلمية:

 3rd Pan Arab Endodontic Conference: Striving مشاركة طالب الكلية يف ورشة عمل بعنوان  -
for Excellence؛

 Large عنوان  حتت   2013 الفلسطينيني  األطباء  رابطة   - الثاين  الدويل  العلمي  املؤمتر  يف  -  املشاركة 
Radicular Cyst of the Mandible with Dysplastic Changes - A Case Report؛

 Myofunctional Influences on Dental العليا  الدراسات  وطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  -  مشاركة 
and Facial Development in Growing Children by Dr. John Flutter؛

 Beirut International Dental اجتماع  العليا يف  الدراسات  التدريس وطالب  -  مشاركة أعضاء هيئة 
Meeting BIDM 2013؛

-  زيارة عالجية لطالب السنة الرابعة ملدرسة الفنون اإلجنيلية الوطنية للبنات والبنني يف صيدا بإشراف 
أعضاء هيئة التدريس؛

النشاطات الالصفّية:
- االحتفال السنوي لطالب الكلية دفعة 2014 يف فندق Le Royal؛

فخري  مصطفي  الدكتور  واألستاذ  إسماعيل  فايد  العزيز  عبد  الدكتور  األستاذ  من  لكل  تأبيني  -  احتفال 
خليل العميدين السابقني للكلية؛

- تدريب طالب الكلية على اإلسعافات األولية Risk Disaster Management؛
- مشاركة طالب الكلية يف يوم رياضي يف الدبية؛

- التجمع األول ملتخريجي الكلية يف فندق موفنبيك؛ 
- مشاركة طالب من الكلية بتمثيل اجلامعة يف حفل عيد االستقالل؛

- فوز طالب الكلية باملركز الثاين يف دورة اجلامعة لكرة القدم.

• كلية العلوم الصحية
النشاطات العلمية:

- تنظيم ندوة عن الساعات املعتمدة ألقاها رئيس قسم التسجيل للطالب اجلدد؛
-  تنظيم لقاء مع رئيس قسم األنشطة الطالبية يف اجلامعة للتعريف باألنشطة الطالبية داخل اجلامعة؛
برفقة  البقاع  يف  الغذائية  املواد  لتصنيع  التنمية  مصنع  إىل  التغذية  قسم  الثالثة  السنة  طالب  -  زيارة 

الدكتور عادل عمارة؛
حتديدًا  الطبي  وبالفريق   ،2013 بريوت  بنك  ماراثون  يف  والتمريض  الفيزيائي  العالج  قسمي  -  مشاركة 

للمشاركة يف معاجلة اإلصابات للعدائني املشاركني؛
-  زيارة طالب السنة الثالثة يف قسم التغذية إىل معمل جابر لأللبان يف منطقة شتورة برفقة الدكتور 

عادل عمارة؛
- حضور الطالب مؤمتر من تنظيم جامعة القديس يوسف؛

- زيارة طالب الفرقة الرابعة لشركة سوكلني املسؤولة عن النظافة يف بريوت؛
-  توزيع عدد من طالب العالج الفيزيائي سنة ثالثة ورابعة للمشاركة بشكل دوري كفريق طبي ومرافقة 

أمام فرع اجلامعة يف طرابلس؛
- مشاركة الطالب يف نشاطات رياضية خمتلفة داخل اجلامعة وخارجها.

• كلية العلوم
النشاطات العلمية:

-  تكوين فرق بحثية من الطالب يف األقسام اخملتلفة يف الكلية بإشراف الدكتور حممد دقدوقي، يف 
إطار اهتمام اجلامعة بتحفيز األنشطة البحثية يف اجلامعة؛

-  مشاركة طالب من قسمي العلوم البيولوجية والبيئية والكيمياء بخمسة مشاريع خمتلفة يف معرض 
أيام العلوم الذي عقد يف ميدان سباق اخليل يف بريوت؛

-  مشاركة طالب الدراسات العليا يف جميع األقسام بعدد من األوراق البحثية وذلك يف عدة مؤمترات 
حملية وإقليمية ودولية؛ 

- تنظيم قسم الرياضيات واحلاسب اآليل بالكلية مسابقة VEX ROBOTICS يف حرم الدبية.
النشاطات الالصفّية:

-  مشاركة الكلية يف النشاطات التي نظمتها وحدة النشاطات الطالبية ومركز ريادة األعمال يف حرم 
الدبية؛

-  مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفنيي املعامل وطالب الكلية يف دورة التدريب 
على تخفيض خماطر الكوارث بالتعاون مع األمم املتحدة ودورة اإلسعافات األولية؛

- تنظيم رحلة ترفيهية إىل إهدن وبحرية بنشعي شارك فيها عدد من الطالب وأعضاء هيئة التدريس؛ 
-  فوز الطالبة حال السردوك من كلية العلوم ببطولة اجلامعة لإلناث بلعبة الريشة الطائرة التي أقيمت 

يف حرم الدبية؛
 Mount Lebanon Startup Weekend مبسابقة  اآليل  واحلاسب  الرياضيات  قسم  طالب  -  مشاركة 
مسابقة  يف  للبنان  كممثل  وتأهله  األول  باملركز  وفريقه  طوبان  حممد  الطالب  وفوز   Competition
Global Startup Battle العاملية، والتي تنظمها شركة Google العاملية وحصوله على املركز الثالث.

• كلية الصيدلة
النشاطات العلمية:

- مشاركة الطالب يف Advising Orientation لطالب املستوى األول؛
-  مشاركة الطالب يف املسابقة التنافسية International Organic Chemistry Competition؛

 15th Congress of the Lebanese Society of حضور طالب الصيدلة احلاصلني على درجة دكتوراه  -
Infectious Diseases and Clinical Microbiology؛

- إقامة اليوم الصيديل العشرون: رؤية سنة 2020 والذي حضره طالب املستوى اخلامس.
النشاطات الالصفّية:

- تنظيم الكلية لقاء مع رئيس اجلامعة لطالب املستوى األول؛
- مشاركة الطالب يف الـ Homecoming Event يف حرم بريوت؛

- قيام الطالب برحلة ترفيهية إىل جبيل؛
- مشاركة الطالب يف ماراتون بريوت؛

- مشاركة الطالب يف حفل التعارف Pharmacy Night يف فندق السفري؛
اجلامعة  يف  األول  املركز  على  وحصولها  ركض  مرت   100 سباق  يف  اجلردي  جمال  الطالبة  -  مشاركة 

اللبنانية؛
- مشاركة الطالب يف اليوم الرياضي للكليات الطبية؛

- حضور الطالب مشروع الـ Blue Gold الذي أقيم يف حرم بريوت؛
- مشاركة الطالب يف اليوم الرتفيهي لطالب وأساتذة كلية الصيدلة يف حرم الدبية؛

- إقامة يوم األنشطة الالمنهجية لطالب كلية الصيدلة يف حرم اجلامعة يف بريوت؛
-  مشاركة الطالبة جمال اجلردي بسباق 100 مرت حواجز وحصولها على املركز الثاين يف اجلامعة األمريكية 

يف بريوت؛
- حضور الطالب معرض الـ Job Fair يف حرم الدبية؛

- حضور الطالب حماضرة السفارة اليابانية حول املنح اجلامعية لليابان يف حرم اجلامعة يف بريوت؛
- مشاركة الطالب يف اليوم الرياضي لكلية الصيدلة؛

- مشاركة الطالب يف Recycling Project and the Fourth NGO's Fair؛
.Pharmacy Night إقامة حفل وداعي لطالب البكالوريوس -

• كلية الطب
النشاطات العلمية:



١٠٣ الفرق الرياضية الطالبية يف مبارياتها بالتنسيق مع قسم األنشطة الرياضية؛١٠٢
- إجناز مشاريع تخرج قسم العالج الفيزيائي خالل فصل الربيع من العام اجلامعي 2013 - 2014؛

- قيام الدكتورة نسرين عزت عبد الكرمي بالتحضريات المتحانات املعادلة الكولوكيوم لعام 2014؛
-  مشاركة عدد من طالب قسم العالج الفيزيائي يف ماراثون النساء، وبالفريق الطبي حتديدًا للمشاركة 

مبعاجلة اإلصابات للعداءات املشاركات؛
بعنوان   Global University جامعة  نظمته  الذي  املؤمتر  الفيزيائي  العالج  طالب  من  عدد  -  حضور 

Rehabilitation and PT in Endocrinology يف قصر اليونيسكو يف بريوت.
النشاطات الالصفّية:

- مشاركة طالب الكلية يف رحلة إىل قرية بنشعي يف زغرتا؛
- تنظيم رحلة إىل قلعة جبيل وبحرية بنشعي؛ 

- استئناف األنشطة الرياضية يف ملعب اجلامعة يف حرم بريوت للفرق اخملتلفة؛
- تنظيم طالب قسم العالج الفيزيائي حفلة مبناسبة عيد الرببارة يف مطعم Maisonette يف صيدا؛

- تنظيم طالب قسم العالج الفيزيائي حفل غداء مبناسبة موسم أعياد رأس السنة يف بريوت؛
-  حضور احلفل الذي أقامه قسم العالج الفيزيائي برعاية رئيس اجلامعة حفل عشاء يف الضبية، احتفااًل 
 Doctor of Physical الفيزيائي  العالج  بحصول اجلامعة على إذن مباشرة تدريس برنامج دكتور يف 

Therapy ألول مرة يف تاريخ لبنان واملنطقة؛
- مشاركة الكلية يف االحتفال بيوم التمريض العاملي يف حرم اجلامعة يف بريوت؛

- تنظيم طالب الدراسات العليا الـ DPT حفل غداء يف طربجا؛ 
- مشاركة مشرف معمل التمريض إبراهيم قضماين يف اليوم الرياضي لكليات القطاع الطبي يف الدبية؛  

- مشاركة الطالب يف Job Fair السابع يف الدبية؛
- تنظيم طالب قسم العالج الفيزيائي رحلة إىل منطقة اجلنوب؛

.Muay Tha مشاركة عدد من طالب العالج الفيزيائي يف بطولة اجلامعات يف رياضة الــ -

ثانيًا: نشاط قسم النشاطات الطالبية

• النشاطات الفنية
حرم بريوت:

-  ُنظم حفل استقبال الطالب اجلدد Homecoming Event برعاية وحضور األستاذ الدكتور عمرو جالل 
الدراسي اجلديد 2013 -2014. وأقيمت  العام  بانطالقة  العدوي رئيس اجلامعة يف حرم بريوت، احتفااًل 
من  وفريق  الكليات  خمتلف  من  األساتذة  من  مؤلف  فريق  بني  القدم  وكرة  السلة  كرة  يف  مباراتان 
الطالب. كما متيز حفل هذا العام يف فقرة Faculties Duets للغناء املشرتك بني الطالب واألساتذة، 

باإلضافة إىل وصالت غنائية منوعة قدمها نادي املوسيقى؛
لفروع  الفنية  الفرق  مبشاركة  األول  املوسيقي  الفني  املهرجان  بريوت  يف  اجلامعة  حرم  يف  -  أقيم 
األغاين  أجمل  من  جمموعة  املوسيقية  الفرق  قدمت  حيث  وطرابلس،  والدبية  بريوت  الثالثة  اجلامعة 
من  رسامني  مبشاركة  للرسم  معرضًا  املهرجان  تضمن  كما  الراقصة.  واللوحات  والغربية  العربية 

املركز الثقايف الروسي وطالب من اجلامعة. 
-  استقبل فريق املسرح اخملرج واملمثل جورج خباز، حيث شارك الطالب يف حصة تدريبية ملدة ساعة 
جمال  قاعة  مسرح  على  اجلو”  "برات  مسرحية  املسرح  نادي  قدم  كما  جزئيني.  إىل  قسمت  ونصف 
عبد الناصر برعاية وحضور األستاذ الدكتور عمرو جالل العدوي رئيس اجلامعة، وهي من تأليف حممد 
السعودي وإخراج حسن املصري، باإلضافة إىل مشاركة فريق التمثيل يف املهرجان الدويل للمسرح 

اجلامعي السادس عشر الذي نظمته اجلامعة اللبنانية األمريكية؛
-  استقبل نادي الرقص الشعبي الفنانة مايا نعمة، حيث شاركت الطالب يف حصة تدريبية راقصة وذلك 
بحضور مدربي نادي الرقص الشعبي مالك العنداري والرقص التعبريي بيار جعجع. وقد شارك الفريق 
يف  وكذلك  األول  الفني  املهرجان  ويف   ،Homecoming Event اجلدد  الطالب  استقبال  حفل  يف 

املهرجان الدويل للمسرح اجلامعي السادس عشر الذي نظمته اجلامعة اللبنانية األمريكية؛
الدراسي  الفصل  اختتام  ملناسبة  الناصر  عبد  جمال  قاعة  مسرح  على  حفاًل  املوسيقى  نادي  -  قدم 
للفنان  أغنيات  الفرقة  العدوي رئيس اجلامعة. وأدت  الدكتور عمرو جالل  األول برعاية وحضور األستاذ 
اللبنانية الرتاثية واألغاين  الراحل وديع الصايف، وجمموعة من األغاين الرحبانية والقدود احللبية واألغاين 
احلديثة. كما شاركت الفرقة يف املهرجان الفني األول وكذلك يف املهرجان الدويل للمسرح اجلامعي 

السادس عشر الذي نظمته اجلامعة اللبنانية األمريكية؛
-  استقبل نادي الزومبا الرياضي مارسيلينو جربايل، حيث شارك الطالب يف حصة تدريبية ملدة ساعة 

ونصف بحضور مدربة الرقص يف اجلامعة السيدة هالة قربصلي.
حرم الدبية:

- إفُتتح العام اجلامعي بتنظيم "اليوم املفتوح" احتفاًء بالطالب اجلدد؛
- قدم نادي املوسيقى يف حرم الدبية حفال" موسيقيًا إىل جانب نادي الرقص الشعبي والـ Zumba؛

- قدم نادي املسرح يف حرم الدبية عرضًا مسرحيًا بعنوان 3D Stone Age؛
فرع طرابلس:

- ُنظم حفل استقبال الطالب اجلدد Homecoming Event مت خالله عرض ملواهب الطالب واألندية؛
- قدم نادي املسرح يف فرع طرابلس عرضًا مسرحيًا بعنوان "مش مهم”.



١٠٥ • النشاطات االجتماعية١٠٤
حرم بريوت:

- نظم نادي حماية البيئة حملة حتت عنوان "إعادة استخدام -ترشيد االستخدام -إعادة تدوير”؛
الذي حمل شعار "كيلو منك، بساعد غريك”، يف   Aie Club نادي  بالتعاون مع  الكيلو”  -  إنطلق "أسبوع 
خطوة حتث الطالب على مساعدة الفقراء واملساهمة غري املادية من خالل التربع بكيلو من املواد 

الغذائية املتوفرة يف املنازل، كما نظم حماضرة تربوية إمنائية للطالب؛
-  نظم نادي الكشاف نشاطات ترحالية إىل وادي قنوبني ومنطقة األرز وضهر الصوان قضاء املنت، بالوع 
بلعة ونهر تنورين وضهر الصوان. كما نظم النادي سهرة نار يف ملعب اجلامعة ودورة انزالق وتدريب 
الدبية، باإلضافة إىل  على الغطس يف نادي كاليبسو يف فندق املوفنبيك يف بريوت وخميم يف حرم 

املشاركة يف "سباق إغارة األرز” من تنظيم قيادة اجليش؛
-  باشر نادي الصليب األحمر اللبناين - قسم الشباب أعماله يف بداية العام الدراسي 2013 -2014، وذلك 
ندمي  األستاذ  والشباب  الناشئني  قسم  ورئيس  عيتاين  نبيل  األستاذ  بريوت  دائرة  رئيس  مع  لقاء  خالل 

حتي. ومت االحتفال باالنطالقة الرسمية وانتساب 180 طالبًا إىل النادي يف حرم بريوت؛
اإلنسان،  حقوق  مركز  ينظمه  الذي  للجمعيات  اجلامعة  مبعرض  اللبناين  األحمر  الصليب  نادي  -  شارك 
اإلنساين  البيئي  والنشاط  البيال  يف  اللبناين  األحمر  الصليب  ينظمه  الذي  الطفل  مهرجان  إىل  باإلضافة 
جلمعية "Arc en Ciel”. كما نظم النادي خميم لدورات تدريبية ملدة يومني للطالب األعضاء اجلدد يف 

حرم اجلامعة يف بريوت، باإلضافة إىل دورة تنشيط Time Management ,Communication Skill؛
-  شاركت اجلامعة يف سباق مصرف لبنان بريوت ماراثون 2013، وذلك بـ 150 مشارك من أساتذة وإداريني 

وطالب؛
-  أقامت جمعية "لوياك” ندوة للطالب، حيث عرضت فيها خطوات تأمني فرص عمل واالستعداد لالنخراط 

يف احلياة املهنية؛
- نظمت حملة تربع بالدم بالتعاون مع بنك الدم يف اجلامعة األمريكية.

 حرم الدبية:
- نظمت ورشة عمل لنادي Aie Club بعنوان Team Building and Teamwork؛

- نظمت ورشة عمل لنادي Aie Club بعنوان "كاّل كيلو”؛
- نظمت ورشة عمل لنادي Aie Club بعنوان "شو املوضوع”؛

-  نظمت حملة للتربع بالدم بالتعاون مع املركز الطبي يف اجلامعة األمريكية يف بريوت AUBMC، والتربع 
به ملركز سرطان األطفال.

فرع طرابلس:
- أقيم معرض للمؤسسات التي تعنى بالصحة العامة والتغذية؛

- ُنظم نشاط خاص للصليب األحمر تضمن حملة تربع بالدم؛
فرع   TEDX العاملية  الدولية  املنظمة  مع  بالتعاون  االختالف”  يف  "اجلرأة  بعنوان  خاصة  ندوة  -  أقيمت 

الشمال؛
-  ألقت مديرة مؤسسة Nutridiet األستاذة أليسار حداد والدكتورة جريمني القصاص ندوة عن أصول 

التغذية.



١٠٧ • النشاطات الرياضية١٠6
حرم بريوت:

 افتتحت قاعة األلعاب الرياضية )Gym( برعاية وحضور األستاذ الدكتور عمرو جالل العدوي رئيس اجلامعة؛
 

كرة السلة
A يف دوري اجلامعات لكرة السلة، باإلضافة إىل املشاركة يف مباريات ودية  -  مشاركة فريق اجلامعة 

مع جامعات ونوادي رياضية؛
-  مشاركة فريق اجلامعة B يف دورة اجلامعة األمريكية واحراز لقب البطولة، باإلضافة إىل املشاركة يف 

مباريات ودية مع جامعات ونوادي رياضية.
كرة السلة )إناث(

-  مشاركة فريق اجلامعة يف مباراة ودية، باإلضافة إىل املشاركة يف البطولة الدولية جلامعة القديس 
يوسف ودوري كرة السلة وبطولة اجلامعة اللبنانية األمريكية. 

كرة القدم
-  مشاركة فريق اجلامعة يف دوري اجلامعات لكرة القدم 2013-2014 وإحراز املركز الثالث، باإلضافة إىل 

املشاركة يف مباريات ودية مع جامعات ونوادي رياضية.
كرة القدم للصاالت

-  مشاركة فريق اجلامعة يف الدوري اجلامعي لكرة القدم للصاالت، باإلضافة إىل إحراز املركز الثاين يف 
بطولة جامعة القديس يوسف. 

كرة القدم للصاالت )إناث(
القدم للصاالت 2013-2014، باإلضافة إىل  -  تأسيس فريق اجلامعة ومشاركته يف دوري اجلامعات لكرة 

املشاركة يف مباريات ودية. 

كرة الطائرة
-  مشاركة فريق اجلامعة يف بطولة اجلامعة اللبنانية األمريكية وإحراز املركز الثاين، باإلضافة إىل املشاركة 

يف بطولة اجلامعة اللبنانية الدولية - صيدا ويف عدة مباريات ودية. 
كرة الطائرة )إناث(

-  مشاركة فريق اجلامعة يف دوري اجلامعات لكرة الطائرة 2013-2014، باإلضافة إىل املشاركة يف مباراة 
ودية. 

كرة اليد
إىل  باإلضافة  الثاين،  املركز  وإحراز  الدولية  يوسف  القديس  جامعة  بطولة  يف  اجلامعة  فريق  -  مشاركة 

املشاركة يف دوري اجلامعات لكرة اليد 2013-2014 ويف عدة مباريات ودية. 

كرة الطاولة
- املشاركة يف بطولة اجلامعة اللبنانية لكرة الطاولة يف 16-11-2013؛

- املشاركة يف املرحلة األوىل من دوري اجلامعات يف حرم اجلامعة وإحراز اجلامعة املركز األول؛
- املشاركة يف دورة اجلامعة اللبنانية األمريكية LAU يف 2014-1-18.

السباحة
- املشاركة يف بطولة اجلامعة األمريكية LAU يف 21-11-2013 وإحراز اجلامعة املركز الرابع؛

اإلناث  فئة  عن  األول  املركز  اجلامعة  وإحراز   2013-12-22 يف  للسباحة  امليالد  سباق  يف  -  املشاركة 
والثالث عن فئة الذكور؛

الثالث عن  LAU يف 18-1-2014 وإحراز اجلامعة املركز  اللبنانية األمريكية  -  املشاركة يف دورة اجلامعة 
فئتي اإلناث والذكور؛

- املشاركة يف دورة اجلامعة اللبنانية األمريكية LAU يف 25-4-2014 وإحراز اجلامعة املركز الثالث؛
- املشاركة يف بطولة اجلامعة اللبنانية األمريكية LAU يف 24-5-2013 وإحراز اجلامعة املركز الثاين.

مواي تاي
- املشاركة يف بطولة اجلامعات ملواي تاي يف 13-5-2014، وإحراز اجلامعة املركز الثالث.

)STREETBALL( بطولة كرة السلة املصغرة
التي نظمت يف 10-22- الدورة  أحمد نعمي وطارق خرسان يف  الفريق املؤلف من علي سعد،  -  فوز 

.2013



١٠٩ النشاطات الرياضية الداخلية١٠٨
-  إقامة بطولة الكليات يف كرة القدم مبشاركة 6 كليات وإحراز كلية إدارة األعمال املركز األول يف 11-8-

2013؛
-  إقامة يوم رياضي للموظفني يف كرة السلة، كرة القدم للصاالت وكرة الطاولة مبشاركة موظفني من 

فرعي طرابلس والدبية يف 4-4-2014؛
القادر  عبد  ليسيه  مدرسة  وإحراز  مدارس   6 مبشاركة  السلة  كرة  لعبة  يف  مدرسية  بطولة  -  إقامة 

املركز األول يف 22-4-2014؛
- إقامة بطولة الكليات يف القوس والنشاب مبشاركة 4 كليات يف 2014-4-17.

حرم الدبية:
كرة القدم للصاالت

-  مشاركة فريق اجلامعة يف مباريات ودية وإحراز املركز األول يف دورة االستقالل التي أجريت يف حرم 
وفريق  الوطني  للمنتخب  التدريبي  اجلهاز  بني  ودي  لقاء  إىل  باإلضافة   ،2013 األول  كانون   6 يف  الدبية 

اجلامعة تعادل فيه الفريقان بنتيجة 6 أهداف لكل منهما.
كرة القدم

-  مشاركة فريق اجلامعة يف مباريات ودية، باإلضافة إىل املشاركة يف الدورة اجلامعية التي نظمتها 
اجلامعة األمريكية وإحرازه املركز الثاين يف بريوت يف 15 آذار 2014.

كرة الطاولة
التي  الودية  اجلامعية  الدورة  يف  املشاركة  إىل  باإلضافة  ودية،  مباريات  يف  اجلامعة  فريق  -  مشاركة 

نظمتها اجلامعة اللبنانية األمريكية وإحراز الطالب رضا حالل املركز الثاين يف 18 كانون الثاين 2014.
الكرة الطائرة

-  مشاركة فريق اجلامعة يف مباريات ودية وإحراز املركز األول يف دورة االستقالل الثانية التي أجريت يف 
حرم الدبية يف 25 تشرين الثاين 2013، باإلضافة إىل املشاركة يف دورة الربيع للعام الثاين على التوايل يف 

16 نيسان 2014.

كرة السلة )شباب(
-  مشاركة فريق اجلامعة يف مباريات ودية، باإلضافة إىل املشاركة يف الدورة اجلامعية التي نظمتها 

اجلامعة األمريكية يف 14 آذار 2014؛
- مشاركة فريق اجلامعة A يف مباراة ودية؛

- مشاركة فريق اجلامعة B يف مباريات ودية، باإلضافة إىل إقامة معسكر تدريبي يف 6 آذار 2014؛
كرة السلة )إناث(

- مشاركة اجلامعة يف ثالث مباريات ودية مع عدد من اجلامعات اللبنانية وقد فاز فيها فريق اجلامعة.

الكيك بوكسينغ
-  مشاركة فريق اجلامعة يف مباريات، باإلضافة إىل املشاركة يف الدورة الودية التي نظمها نادي تايغر 

الرياضي وإحرازه املركز الثاين يف 16 كانون الثاين 2014؛
-  مشاركة فريق اجلامعة يف الدورة الودية التي نظمها نادي تايغر الرياضي وإحرازه املركز األول يف 30 

كانون الثاين 2014.

الشطرجن
نظمتها  التي  الودية  الدورة  يف  املشاركة  إىل  باإلضافة  ودية،  مباريات  يف  اجلامعة  فريق  -  مشاركة 

اجلامعة اللبنانية األمريكية يف 18 كانون الثاين 2014؛
- مشاركة فريق اجلامعة يف الدورة الودية التي نظمتها جامعة AUST يف 8 شباط 2014؛

- مشاركة فريق اجلامعة يف الدورة الودية يف حرم الدبية وإحراز اجلامعة املركز األول يف 21 شباط 2014؛
- مشاركة فريق اجلامعة يف بطولة لبنان للشطرجن يف 22 أذار 2014.

كرة املضرب
-  مشاركة فريق اجلامعة يف مباريات ودية، باإلضافة إىل املشاركة يف بطولة اجلامعات التي نظمتها 

اجلامعة اللبنانية يف 10 أيار 2014.

الريشة الطائرة:
- مشاركة فريق اجلامعة يف مباراتني وديتني. 

النشاطات الرياضية الداخلية
- بطولة كرة السلة Street Ball يف 29 تشرين األول 2013؛
- بطولة كرة الطائرة Volley Ball يف 11 تشرين الثاين 2013؛

- بطولة الريشة الطائرة Badminton يف 4 كانون األول 2013؛
- بطولة اللياقة البدنية يف قاعة اجلمنازيوم يف 24 شباط 2014؛

- بطولة الشطرجن يف 4 نيسان 2014؛
- بطولة كرة املضرب.

فرع طرابلس:
النشاطات الرياضية الداخلية

- بطولة الكليات يف كرة القدم خالل الـ HOMECOMING EVENT يف 7 -10-2013؛
- بطولة كرة السلة املصغرة STREETBALL وشارك فيها 8 فرق يف 5 -11 -2013؛

- بطولة كرة الطاولة شارك فيها 32 طالبًا يف 11-11-2013؛
- بطولة كرة الطاولة )زوجي( يف 20-2-2014؛

- بطولة الشطرجن وشارك فيها 6 طالب يف 2-12-2013؛
- بطولة البلياردو وشارك فيها 20 طالبًا يف 9-12-2013؛

- بطولة كرة الطائرة وشارك فيها 12 طالبًا يف 12-5-2014؛
-  بطولة البلياردو للموظفني وشارك فيها 10 موظفني يف 28-1-2014؛

- بطولة كرة الطاولة للموظفني وشارك فيها 8 موظفني يف 30-1-2014؛

املباريات الرياضية اخلارجية
كرة السلة )ذكور(

األمريكية  اللبنانية  اجلامعة  ضمت  اجلامعات  من  عدد  مع  السلة  كرة  لفريق  خارجية  مباريات  -  أقيمت 
وجامعة املنار وجامعة سيدة اللويزة وجامعة بريوت العربية فرع الدبية، وقد فاز فريق فرع طرابلس 

بـ 3 مباريات؛
-  أقيم خميم تدريبي لفريق كرة السلة ملدة ثالثة أيام يف جممع BATROUN VILLAGE CLUB يف 1-24-
2014، وأجريت خالله مباراتني وديتني مع فريق شباب البرتون وفريق مزيارة. وقد فاز فريق فرع طرابلس 

يف مباراته األوىل.
كرة السلة )إناث(

املنار  جامعة  ضمت  املؤسسات  من  عدد  مع  )إناث(  السلة  كرة  لفريق  خارجية  مباريات  -  أقيمت 
واجلامعة اللبنانية الدولية وفريق املتحد )ناشئات( وفريق جمعية العزم، وقد فاز فريق فرع طرابلس 

يف مباراتني.

كرة الطاولة
للطالب  التفوق  وكان  القلمون،  وفريق  طرابلس(  )فرع  اجلامعة  فريق  بني  أسبوعية  مباريات  -  أقيمت 

خضر مكاوي وآدم الذهبي وحممد قدور؛
الدبية( وفوز فريق فرع  العربية )حرم  -  أقيمت مباراة فريق اجلامعة )فرع طرابلس( مع جامعة بريوت 

طرابلس مبجموع مباريات )11-8( يف 26-2-2014؛
- مشاركة فريق اجلامعة يف بطولة معهد اندريه نحاس وفوز الطالب خضر مكاوي املركز األول؛

- مشاركة فريق اجلامعة )فرع طرابلس( يف بطولة الشمال التي ينظمها االحتاد اللبناين للكرة الطاولة.

كرة الطائرة )ذكور(
-  مشاركة فريق اجلامعة يف مباراة ودية مع اجلامعة اللبنانية الدولية LIU وفوز فريق اجلامعة يف 25-

11-2013؛
الدبية( وفوز فريق  -  مشاركة فريق اجلامعة )فرع طرابلس( يف مباراة ودية مع فريق اجلامعة )حرم 

اجلامعة )فرع طرابلس( يف 2014-2-26.
كرة الطائرة )إناث(

-  مشاركة فريق اجلامعة يف مباراة ودية مع فريق القلمون وفوز فريق القلمون يف 14-10-2013؛
-  مشاركة فريق اجلامعة يف مباراة ودية مع فريق اجلامعة اللبنانية الدولية LIU وفوز اجلامعة يف 11-8-

2013؛
 LAU LAU وفوز جامعة  اللبنانية األمريكية  -  مشاركة فريق اجلامعة يف مباراة ودية مع فريق اجلامعة 

يف 21-11-2013؛
- مشاركة فريق اجلامعة يف مباراة ودية مع فريق قنات وفوز فريق اجلامعة يف 2014-4-21.



١١١ كرة قدم١١٠
-  أقيمت مباريات خارجية لفريق كرة القدم )ذكور( مع عدد من اجلامعات والفرق ضمت فريق القلمون 
واجلامعة اللبنانية الدولية وجامعة البلمند )الفريق B(، جامعة LGU واجلامعة اللبنانية األمريكية )جبيل 

وفوز فريق اجلامعة يف 5 مباريات؛
-  مشاركة فريق اجلامعة يف مباراتني وديتني مع فريق كلية إدارة األعمال )حرم بريوت( يف 2/25 و 3/11 

2014 وفوز فريق اجلامعة يف املباراتني؛
التي أقيمت يف  النهائية  للتصفية  القدم اخلماسية والتأهل  لكرة  العامل  -  املشاركة بتصفيات بطولة 

بريوت واخلروج من الدور ربع نهائي.



١١٢١١٣

نشاطات طرابلسية

النجاح والوصول إىل اإلبداع، إذ  تضافرت جهود العام اجلامعي 2013-2014 يف طرابلس من أجل حتقيق 
شهد العام اجلامعي تخّرج أول دفعة يف فرع الشمال من كليتي العلوم والعلوم الصحية وكلية إدارة 
األعمال. كما سجل هذا العام استالم األعمال املدنية لكافة مباين الفرع يف الشمال، وكذلك استكمال 
حوايل 80% من جتهيزات معامل كلية الهندسة. وعلى مستوى النشاطات فقد كان عامًا حافاًل بالنشاطات 

اخملتلفة، ميكن اختصارها فيما يلي:
• مت تنظيم BAU Homecoming Event يف 7-10-2013؛

• مت إطالق فعاليات "مهرجان طرابلس للسينما” يف11-11-2013؛
• مت افتتاح "مهرجان طرابلس الدويل للسينما” يف 18-11-2013؛

•  مت التعاون مع املنظمة العاملية TEDX فرع الشمال إلقامة ندوة خاصة بعنوان "اجلرأة يف االختالف” 
يف 15-2-2014؛

•  مت تنظيم حماضرة حتت عنوان "الصريفة اإلسالمية” عرب استضافة كلية إدارة اإلعمال لعضو جملس 
إدارة ومدير عام بنك الربكة معتصم احملمصاين يف 12-3-2014؛

• مت االحتفال بعيد املعلم تكرميًا له يف 12-3-2014؛
•  متت املشاركة يف حمالت نظافة الشاطئ التي بدأت يف 20 آذار 2014 بالتعاون مع جمعية الروتاري يف 

الشمال وبلدية امليناء؛
من  عدد  خالل  من   The Health and Fitness Day تنظيم  عرب  العاملي  الصحة  بيوم  االحتفال  •  مت 
يف  اخملتلفة  والرياضية  الثقافية  األنشطة  من  برنامج  إىل  باإلضافة  والغذائية،  الطبية  احملاضرات 

2-4-2014؛
Job Fair 2014  وشارك فيه 26 مؤسسة عاملة يف الشمال يف  •  مت تنظيم املعرض الوظيفي األول 

14-4-2014؛
• مت تنظيم احتفال مبناسبة األسبوع الوطني للمكتبات National Library Week يف 15-4-2014؛

• مت تنظيم حفل توزيع جوائز "أفضل تصاميم معمارية” يف 12-5-2014؛
• مت إزاحة الستار عن مبنى العزم برعاية وحضور دولة الرئيس جنيب ميقاتي يف 27 -2014-5.



١١٤١١٥

خدمة المجتمع

تضم:  التي  اجلامعة  مراكز  كافة  يف  واإلجنازات  التغريات  من  العديد   2014-2013 اجلامعي  العام  شهد 
مركز االستشارات والدراسات، مركز اللغات، املركز اإلعالمي، مركز حقوق اإلنسان، مركز ريادة األعمال، 
ومركز أبحاث البيئة والتنمية. وتعمل اجلامعة على تعزيز خدمة اجملتمع نظرًا ألثرها اإليجابي يف التغيري 

االجتماعي الذي حتدثه على البيئة احمليطة بها.

أواًل: مركز االستشارات والدراسات
يواصل 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 القيام بعدد من األعمال اخملربية واالستشارية على الشكل التايل:

- استشارات هندسية عدد 1 
- اختبارات هندسية عدد 1500 عينة

- اختبارات مياه عدد 7 عينة
- اختبارات صيدالنية عدد 525 عينة  

• االتفاقيات واالجتماعات
- مت القيام بعدد من االجتماعات مع شركات عدة وهي:

-  VBeyond الوكيل احلصري املعتمد المتحانات الــ ICDL يف لبنان، حيث مت إبرام اتفاقية العتماد جامعة 
بريوت العربية يف حرميها بريوت وطرابلس مركزًا معتمدًا إلجراء االمتحانات؛

-  Morgan والتي تقدم برامج تخصصية ملتخريجي إدارة األعمال CMA، CPA،CFA ،CIA. وقد مت االتفاق 
على خطة عمل لتسويق براجمها لطالب اجلامعة واملتخرجني.

- مت باإلضافة إىل ذلك، تنفيذ ورشتني عمل يف كلية إدارة األعمال:
-  BIM وجاري العمل على إبرام اتفاقية تعاون لتدريب طالب الهندسة والهندسة املعمارية على برنامج 

Revit؛
-  PROMASTER والتي تقدم برناجمي CAPM and P6 وقد مت االتفاق على خطة عمل لتسويق براجمها 

لطالب اجلامعة؛
املعتمد   CISCO برامج  تطوير  بهدف  وذلك  اإلتصاالت  جمال  يف  متخصصني  مع  اجتماعات  عقد  -  مت 

تدريسها يف جامعة بريوت العربية. وجاري العمل العتماد اجلامعة مركزا لتدريس الربنامج.

ICDL دورات يف الـ •
بإعداد  القيام  مت  الطالب،  لتخرج  أساسي  شرط   ICDL الـ  شهادة  العربية  بريوت  جامعة  اعتماد  بعد 
حماضرة عن الربنامج للتعريف بأهميته وتوعية الطالب على وجوب احلصول على هذه الشهادة وكانت 

النتيجة على الشكل األتي:
حرمي بريوت والدبية

- مت تنفيذ 39 دورة تدريبية يف الـ ICDL وبلغ عدد املشاركني 900 طالب.
حرم طرابلس

- مت تنفيذ 12 دورة تدريبية يف الـ ICDL وبلغ عدد املشاركني 310 طالب.



١١٧ ثانيًا: مركز اللغات١١6
الصعيد  على  متميزًا  مركزًا  يصبح  ألن  ويسعى  اللغة  إتقان  يف  التميز  حتقيق  يف  اللغات  مركز  يساهم 
اإلقليمي والدويل. وقد قام املركز بعدة نشاطات خالل فصلي اخلريف والربيع من العام الدراسي 2013 

-2014، وذلك بالتنسيق مع كلية اآلداب.

• فصل اخلريف 2013 -2014
-  مت إجراء مقابالت مع عدد من األساتذة كمرشحني للتعليم يف الدورات املكثفة يف حرمي اجلامعة يف 

بريوت والدبية وطرابلس؛
- مت حضور صف درسي للمرشحني كجزء من متطلبات التقدم لهذا املنصب؛

- مت إنتداب أعضاء تدريس جدد؛
 INTE100 101 - INTE102 - INTE103 & INTE104 مت طرح برنامج صفوف مقررات الدورات املكثفة  -

يف حرم 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 بريوت وطرابلس؛
- مت إجراء مشاهدة صفية لألساتذة يف بريوت والدبية وطرابلس.

األنشطة األخرى
 Pathways to Successful EFL/ESL Teaching and ورشات عمل يف حرم اجلامعة يف بريوت بعنوان
Learning يف 25-26 تشرين األول 2014. وتهدف إىل تطوير أداء مدرسي اللغة اإلجنليزية يف اجلامعات 
األكادميي  باألداء  اإلرتقاء  أجل  من  التعلمية  العملية  وتعزيز  اللغة  تعليم  جمال  يف  لبنان  يف  واملدارس 

والتماس احتياجات الطالب بغرض تطوير مهاراتهم اللغوية. 

• فصل الربيع 2013 -2014
-  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؛

  INTE100 101 - INTE102 - INTE103 & INTE104 مت طرح برنامج صفوف مقررات الدورات املكثفة  -
يف حرم 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؛

- مت إجراء مشاهدة صفية لألساتذة يف بريوت والدبية وطرابلس.
األنشطة األخرى

 Keeping it Real: Introducing Natural andبعنوان بريوت  يف  اجلامعة  حرم  يف  عمل  ورشة 
Authentic Language يف 31 آذار 2014 حضرها األستاذ تريي بروسر. وسلط الضوء على استخدام اللغة 
االجنليزية األصيلة يف سلسلة الكتب الدراسية English Unlimited / Cambridge املستخدمة يف 

املركز.

ثالثًا: املركز اإلعالمي
يستمر املركز اإلعالمي يف تزويد اخلدمات وزيادة املهارات اإلعالمية التقنية لطالب كلية اآلداب -قسم 
اإلعالم من خالل الربامج التدريبية على أحدث معدات وسائل اإلعالم. ويهدف املركز إىل جتهيز املتخرجني 
كما  اإلعالم.  وسائل  صناعة  يف  خمتلفة  مناصب  شغل  إىل  إضافة  التكنولوجية،  واملهارات  باملعرفة 
يسعى املركز إىل حتضري الطالب واالستثمار يف قدراتهم اإلعالمية من أجل مواجهة التحديات خاصة يف 
ظل التطور التكنولوجي والعوملة، لتكون لديهم القدرة على املنافسة يف األسواق احمللية والدولية. 
ويشرف على تدريبهم نخبة من املدربني احملرتفني الذين يتمتعون بخربات واسعة يف اجملال اإلعالمي.

وقد اقتصرت نشاطات املركز اإلعالمي هذا العام على التايل:
• تأجري االستوديو لتصوير دعايات خاصة لكٍل من:

- عمر حاسبيني يف أيلول 2013
- إبراهيم شهاب يف أيار 2014 

• تأجري غرفة االستوديو اإلذاعي:
- عمر حاسبيني يف تشرين األول 2013 

•  تقدمي خدمة جمانية جلمعية املقاصد، إذ مت تسجيل 9 أغاين مبشاركة طالب املقاصد مبناسبة شهر 
رمضان من جمعية فانوسي يف شهر أيار 2014

/

/



١١٩ رابعًا: مركز حقوق اإلنسان١١٨
يسعى مركز حقوق اإلنسان منذ تأسيسه حتى اآلن إىل خلق جمتمع أكرث انسجامًا من خالل توعية الشباب 
ألهمية مفهوم حقوق اإلنسان، ومساعدتهم على فهم االنتهاكات واحلصول على التعليم واملهارات 

الالزمة لبناء مستقبل أفضل. وتتلخص أعمال املركز للعام اجلامعي فيما يلي:
األكادميية  العربية  الشبكة  يف  مؤسس  كعضو  وذلك  األردن  يف  اجلامعة  بتمثيل  املركز  مدير  •  قام 

حلقوق اإلنسان يف اجتماعات الشبكة الدورية يف األردن يف 5 -7 أيلول 2013؛
الثالثة حول حقوق اإلنسان يف العامل العربي بالتعاون ومتويل  •  نظم املركز الدورة الصيفية اإلقليمية 

من الصندوق العربي حلقوق اإلنسان وذلك يف حرم اجلامعة يف الدبية يف 16 -25 آب 2013؛
الناشطني حول مواضيع متعددة كجرائم الشرف  •  استضاف املركز حماضرات لعدد من املتطوعني 

والعنصرية وحقوق األقليات، كجزء من مشروع Peer to Peer الذي أطلقه املركز؛
•  شارك املركز يف BAU Homecoming Event والذي عقد يف حرم اجلامعة يف بريوت يف 10 تشرين 

األول 2013؛
•  شارك مركز حقوق اإلنسان إدارة ومتطوعني يف سباق ماراتون بريوت 2013 وذلك للسنة الثالثة على 

التوايل يف 10 تشرين األول 2013؛
املرأة:  "حقوق  حول  ندوة  لبنان،  يف  األوروبي  االحتاد  بعثة  مع  بالتعاون  اإلنسان  حقوق  مركز  •  نظم 

التحديات والفرص للمساواة بني اجلنسني يف لبنان" يف 3 كانون األول 2013؛
•  نظم املركز بالتعاون مع منتدى الشباب االقتصادي ندوة حول أدوات النشاط املدين يف 10 كانون األول 

2013؛
•  نظم املركز بالتعاون مع جمعية Arc en Ciel حماضرة فوائد إعادة تدوير النفايات الصلبة، باإلضافة إىل 

أنواع النفايات وكيفية فرزها يف 10 كانون األول 2013؛
اجلامعة  حرم  داخل  حمبة  حواجز  خالل  من  فعاليات  سلسلة  بإقامة  العاملي  املرأة  يوم  املركز  •  أحيا 
ملا  "أبعاد”  مؤسسة  ممثلتا  شرحت  كما  املناسبة.  وحي  من  ومنشورات  مطبوعات  خالله  وزعت 
جنا وسجا ميخايل للطالب طبيعة العمل على هذه القضية، باإلضافة إىل ندوة تخللها عرض فيلمي 

"أحالم” و "رجال يف الظل” يف 10 آذار 2014؛
على  املتطوعني  تعرف  حيث  املدين  التأثري  ملتقى  جمعية  بزيارة  للمركز  التابعة  البيئية  الوحدة  •  قامت 

مشروع الذهب األزرق الذي يهدف إىل حماية املياه يف لبنان يف 19 آذار 2014؛
•  نظم نادي أديان يف اجلامعة، التابع للمركز حماضرة حول الديانات يف لبنان والتي ألقاها األب أغابيوس 
كفوري يف 22 آذار 2014، باإلضافة إىل عرض للفيلم الوثائقي "اإلمام والقس” والذي تبعها مداخلة من 

الشيخ حممد أبو زيد؛
تدوير  إعادة  مشروع  إطالق  حفل  "كلينتك”  وشركة   Arc en Ciel جمعية  مع  بالتعاون  املركز  •  نظم 
بريوت  يف  اجلامعة  حرم  يف  الرابع  احلكومية  غري  اجلمعيات  معرض   - اجلامعة  يف  الصلبة  النفايات 

برعاية وحضور وزير البيئة حممد املشنوق يف 5 أيار 2014. 

خامسًا: مركز ريادة األعمال
خالل  من  متكاملة  بطريقة  ومساعدتهم  اجلامعة  طالب  قدرة  بناء  على  األعمال  ريادة  مركز  يعمل 
تنفيذ املشروعات. ويتطلع املركز نحو اجملتمع ككل ليشمل  املعلومات واملعارف واملهارات ودعم 
ليكونوا جياًل قادمًا من أصحاب  االحتياجات اخلاصة واملرأة واملتقاعد ويحفزهم  الشباب والشباب ذوي 

املشاريع الرائدة. وأعمال املركز لهذا العام اجلامعي هي:
 Kauffman مؤسسة  مع  بالتعاون   Mount Lebanon Startup Weekend مسابقة  •  تنظيم 

Foundation يف حرم الدبية يف 15-17 تشرين الثاين 2013؛
التعليم  جمال  يف  الواعدة  املمارسات  بشأن  اإلقليميني  اخلرباء  اجتماع  يف  املركز  مدير  •  مشاركة 
بالتعاون والتنسيق اإلقليمي والدويل بشأن قضايا  العربية  TVET يف الدول  التقني واملهني  والتدريب 

وأولويات التعليم والتدريب املهني والتقني؛
TEMPUS ASPIRE وذلك من خالل جتهيز  األعمال من قبل مشروع  ريادة  الدعم املايل ملركز  •  تقدمي 
الوحدة يف حرم الدبية باملعدات الالزمة ملساعدة طالب كلية الهندسة يف مشاريعهم اإلبداعية يف 

كانون الثاين 2014؛
•  انتخاب نادي ريادة األعمال يف بريوت والدبية يف 22 كانون الثاين 2014 يف حرم اجلامعة يف بريوت بحضور 
46 عضوًا من طالب منتسبني للنادي، حيث مت انتخاب رئيسًا للنادي ونائبه وتعيني أمنيًا للسر باإلضافة 

إىل تشكيل جلان خمتلفة؛
الربيع 2013 -2014، واستمر حتضري  األعمال خالل فصل  ريادة  اإللكرتوين ملقرر  التعليم  برنامج  •  تطبيق 
حماضرات  وتضمن  الدراسي  الفصل  خالل   MOODLE PLATFORM على  وحتميلها  التعليمية  املادة 

وتصوير فيديو وتقومي مستمر على الشبكة العنكبوتية واختبارات LAB QUIZ؛
يف   MOUNT LEBANON STARTUP مباراة  يف  األوىل  املرتبة  على  احلائز  "مرشد”  فريق  •  مشاركة 
 SILICON VALLEY املنافسة العاملية على املرتبة األوىل يف 19 شباط 2014. ومتثلت اجلائزة يف رحلة إىل

يف الواليات املتحدة األمريكية لعرض مشروعهم؛
•  حضور مدير املركز للمؤمتر السادس للتميز يف التعلم اإللكرتوين يف الشرق األوسط يف دبي يف 6-3 

آذار 2014؛
مركز  فريق  حضور  خالل  من  اإللكرتونية  واملدفوعات  التجارة  يف  احلديثة  الربامج  على  املركز  •  إطالع 
ريادة األعمال والبعض من طالب اجلامعة مباراة ARABNET أكرب حدث رقمي يف بريوت يف 4-6 آذار 

2014؛
TEMPUS والذي عقد يف جامعة احلسني بن  النهائي ملشروع  االجتماع  •  مشاركة مديرة املركز يف 
املشروع  ممثلي  على  املركز  بإجنازات  الئحة  عرض  مت  حيث  األردن،  يف   2014 آذار   27-26 يف  طالل 

األوروبي؛ 
رئيس  نائب  مع  بالتعاون  طرابلس  فرع  يف   TEMPUS ASPIRE مشروع  من  أعمال  حاضنات  •  جتهيز 
اجلامعة من قبل املركز، وذلك بعد عقد عدة اجتماعات مع فريق ARABINTERNS للتوصل إىل اتفاق 

بشأن عملهم يف احلاضنات يف نيسان 2014؛
ريادة  مركز  لنادي  مرشحني  اختيار  اجل  من  طرابلس  يف  الوظيفي  املعرض  يف  املركز  •  مشاركة 

األعمال-حرم طرابلس يف 14 نيسان 2014؛
يف  "مشروعي"  املدارس  يف  والثانوية  املتوسطة  باملراحل  اخلاص  األعمال  ريادة  برنامج  •  إعداد 
نيسان - أيار 2014. ويدوم الربنامج سنة دراسية كاملة يقوم أعضاء نادي ريادة األعمال خاللها بالتوجيه 

والتدريب حتت إشراف املدارس واملركز؛
•  دعوة مركز ريادة األعمال حلضور UP SUMMIT ملشاركة اخلربات وحضور ورشات العمل يف 25 -31 
أيار 2014. وقد متت زيارة مكاتب GOOGLE FOR ENTREPRENEURS يف نيويورك حيث مت توضيح طبيعة 

العمل يف املركز وخدمة ريادة األعمال يف اجملتمع.



١٢١ سادسًا: مركز أبحاث البيئة والتنمية١٢٠
أمت مركز أبحاث البيئة والتنمية مرحلته التأسيسية مع نهاية العام األكادميي 2013 - 2014 والتي امتدت 
ملدة ثالثة أعوام. وقد جنح املركز خاللها بإطالق جمموعة من األبحاث والنشاطات العلمية حول واقع 
حد  لوضع  املالئمة  باحللول  االقرتاحات  وتقدمي  تواجهها  التي  واملشاكل  لبنان  يف  الطبيعية  املوارد 
للتدهور البيئي التي تعاين منه هذه املوارد. باإلضافة إىل القيام بالعديد من النشاطات التي تهدف إىل رفع 
الوعي البيئي حلماية البيئة واحلفاظ على استدامة مواردها األساسية لدعم النمو االقتصادي وحتسني 

الواقع االجتماعي يف لبنان. ومتحورت األبحاث والدراسات احلالية حول املواضيع التايل: 
• احلوكمة واإلدارة املتكاملة للموارد املائية؛

• التنوع احليوي للنباتات واحلفاظ عليها؛
• تأثري التغري املناخي والتكيف؛

• األمن الغذائي واحلفاظ على املوارد الوراثية للنبات.

كما مت إجراء العديد من البحوث العلمية وتتلخص فيما يلي:
•  "تقييم واقع النباتات املائية يف نهر الليطاين وبحرية القرعون” بالتعاون مع اجمللس الوطني للبحوث 

العلمية CNRS؛ 
يف  املشاركة  خالل  الدراسة  هذه  نتائج  تقدمي  ومت  احلرمون”،  جبل  لنباتات  احليوي  التنوع  •  "دراسة 
البيئي املرصد  لتأسيس  الوطني  املشروع  إطار  ضمن   e-flora of Lebanon الوطني  املشروع 

O-Life؛
يقوم  الذي  بالدراسة  املشروع  هذا  دمج  وقد  البقاع”،  يف  مياه اجلوفية  على  الزراعية  العمليات  •  "أثر 
 )USAID-Egypt( للتنمية، مصر الوكالة األمريكية  الدويل إلدارة املياه )IWMI( املمول من  به املعهد 

"حوكمة املياه اجلوفية يف العامل العربي”.

مساحة  على  شتلة   40,000 بزرع  الزعرت”  "زراعة  مشروع  إطالق  فتم  اإلمنائية،  النشاطات  حيث  من  أما 
عشرة دومن من أراضي اجلامعة يف البقاع الذي يهدف إىل:

• نشر زراعة النباتات الطبية والعطرية يف البقاع؛
للمجتمعات  االقتصادي  االجتماعي  الواقع  تنمية  يف  الزراعة  هذه  ألهمية  املزارعني  لدى  الوعي  •  رفع 

الريفية؛
• احلفاظ على بعض األنواع النباتية الهامة وتوفري مصدر دائم ذو نوعية عالية منها؛

• تشجيع الصناعة الصيدالنية والدوائية للنباتات الطبية والعطرية؛

من جهة أخرى، أوىل مركز أبحاث البيئة والتنمية أهمية خاصة للنشاطات األكادميية من خالل:
 31 يف  للمدارس  التوجيهية  والزيارات  لبنان  يف  اجلامعات  لرابطة  األكادميي  التوجيه  معرض  •  تنظيم 
تشرين األول 2014، الذي مت فيه استقبال400 طالب من املرحلة الثانوية من مدارس خمتلفة يف البقاع؛

• تأسيس تعاون مع معهد الشرق األوسط، كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية.



تخرج 
وإبداع

من كلمة المتخرجين

ها قد أتى الغد البعيد على صهوة الحاضر المشع، 
وخضنا مخاضنا العسير من رحم هذه األمِّ الولود لنكون 

على مستوى ُحلمكم اأُلبهى. َفَخَرجنا من رحم جامعة بيروت 
العربية التي رسمت اسمها على جبين كل واحد فينا وساًما من 

ٌسؤُدٍد وافتخار.  
آية حنيني - خريجة كلية الصيدلة / دفعة ٢٠١٤ )حرم بيروت وحرم الدبية(

ألول مرة يحتضن صرحنا العظيم في فرعه الجديد في طرابلس... شبابًا حملوا 
شهادة العلم والمعرفة... شبابا ًوقفوا على عتبة المستقبل يستشرفون العمق 

واالرتفاع ال السطحية واالستسهال، مسلحين بطموح جامعٍة علمتنا النظر إلى األعالي 
وأعدتنا لنكون أحرارا.

ماريا المرعبي - خريجة كلية العلوم / دفعة ٢٠١٤ )فرع طرابلس(



مالمح ومميزات



١٢٧ ١٢6

الجامعة في أرقام

مسرية اجلامعة

الكليات

فروع اجلامعة

املراكز

املكتبات

برامج مرحلة الليسانس والبكالوريوس

برامج مرحلة الدراسات العليا

املتخرجون

طالب الليسانس والبكالوريوس 2013 - 2014

طالب الدراسات العليا 2013 - 2014

الطالب غري اللبنانيني 2013 - 2014

األساتذة

العاملون

٥٤
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١٣١

١٠٥٢٢٩

٩١١٤
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١٠٦٦

٦١٤



١٢٨١٢٩

أواًل: مرحله الليسانس والبكالوريوس

الكلية

جدول رقم 1: بيان بأعداد الطالب املقيدين بكليات اجلامعة لهذا العام

رسم بياين رقم 1: رسم يوضح أعداد الطالب املقيدين بحسب الكليات لهذا العام

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

إدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الصيدلة

الطب

طب األسنان

العلوم الصحية

اجملموع

401

299

2147

749

3037

596

468

489

302

626

٩١١٤

العدد

طبالطبالعلوماآلداب
األسنان

العلوم
الصحية

إدارة
األعمال

احلقوق
والعلوم

السياسية

الهندسة
املعمارية

الصيدلةالهندسة

401299

749

2147

3037

596468489
302

626

إحصائيات الطالب



١٣١ ١٣٠

الكلية / العام اجلامعي

جدول رقم 2: بيان بأعداد طالب مرحلة اليسانس أو البكالوريوس موزعني بحسب الكليات خالل األعوام اخلمسة األخرية

رسم بياين رقم 2: رسم مقارن بأعداد الطالب املقيدين يف اجلامعة خالل األعوام اخلمسة األخرية

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

إدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الصيدلة

الطب

طب األسنان

العلوم الصحية

اجملموع

1116

1254

3124

474

1822

1055

448

395

270

329

١٠٢٨٧

861

987

2784

599

2158

795

430

413

242

433

٢ ٠ ٩٧

875

845

2556

641

2521

727

445

428

268

530

٩٨٣٦

624

413

2457

705

2805

736

479

478

299

600

٩٥٩٦

401

299

2147

749

3037

596

468

489

302

626

٩١١٤

٢٠١٣ - ٢٠١٢٢٠١٤ - ٢٠١١٢٠١٣ - ٢٠١٠٢٠١٢ - ٢٠٠٩٢٠١١ - ٢٠١٠

طبالطبالعلوماآلداب
األسنان

العلوم
الصحية

إدارة
األعمال

احلقوق
والعلوم

السياسية

الهندسة
املعمارية

الصيدلةالهندسة

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

الكلية

جدول رقم 3: بيان بأعداد الطالب املتخرجني لهذا العام

رسم بياين رقم 3: رسم يوضح أعداد الطالب املتخرجني بحسب الكليات لهذا العام

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

إدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الصيدلة

الطب

طب األسنان

العلوم الصحية

اجملموع

108

70

436

84

352

114

84

66

41

124

١٤٧٩

العدد

طبالطبالعلوماآلداب
األسنان

العلوم
الصحية

إدارة
األعمال

احلقوق
والعلوم

السياسية

الهندسة
املعمارية

الصيدلةالهندسة

108

70
84

436

352

114

84
66

41

124

١٣٠

2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014



١٣٣ ١٣٢

2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014

الكلية / العام اجلامعي

جدول رقم 4: بيان بأعداد الطالب املتخرجني خالل األعوام اخلمسة األخرية

رسم بياين رقم 4: رسم يقارن بني أعداد الطالب املتخرجني خالل األعوام اخلمسة األخرية

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

إدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الصيدلة

الطب

طب األسنان

العلوم الصحية

اجملموع

طبالطبالعلوماآلداب
األسنان

العلوم
الصحية

إدارة
األعمال

احلقوق
والعلوم

السياسية

الهندسة
املعمارية

الصيدلةالهندسة

184

219

434

58

241

229

81

58

38

23

١٥٦٥

137

37

574

68

248

212

6 0

48

32

28

١٤٤٤

217

136

501

59

320

118

61

43

37

91

١٥٨٣

143

71

432

85

365

126

94

50

56

94

١٥١٦

108

70

436

84

352

114

84

66

41

124

١٤٧٩

٢٠١٣ - ٢٠١٢٢٠١٤ - ٢٠١١٢٠١٣ - ٢٠١٠٢٠١٢ - ٢٠٠٩٢٠١١ - ٢٠١٠
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0

الكلية

جدول رقم 5: بيان بأعداد الرسائل املسجلة لهذا العام

رسم بياين رقم 5: رسم يوضح أعداد الرسائل املسجلة بحسب الكليات لهذا العام

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

إدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الصيدلة

الطب

طب األسنان

العلوم الصحية

اجملموع

37

44

2

1

6

31

2

1

11

0

١٣٥

الرسائل املسجلة

طبالطبالعلوماآلداب
األسنان

العلوم
الصحية

إدارة
األعمال

احلقوق
والعلوم

السياسية

الهندسة
املعمارية

الصيدلةالهندسة

37

44

2
6

1

31

2

11

10

ثانيًا: مرحلة الدراسات العليا
مرحلة املاجستري

١٣٢



١٣٥ ١٣٤

الكلية

جدول رقم 6: بيان بأعداد رسائل املاجستري املمنوحة لهذا العام

رسم بياين رقم 6: رسم يوضح أعداد رسائل املاجستري املمنوحة بحسب الكليات لهذا العام

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

إدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الصيدلة

الطب

طب األسنان

العلوم الصحية

اجملموع

67

103

2

2

7

46

2

1

2

4

٢٣٦

الرسائل املمنوحة

طبالطبالعلوماآلداب
األسنان

العلوم
الصحية

إدارة
األعمال

احلقوق
والعلوم

السياسية

الهندسة
املعمارية

الصيدلةالهندسة

67

103

2 2
7

46

2124

الكلية / العام اجلامعي

جدول رقم 7: بيان بأعداد رسائل املاجستري املسجلة خالل األعوام اخلمسة األخرية

  رسم بياين رقم 7: رسم يقارن بني أعداد رسائل املاجستري املسجلة خالل األعوام اخلمسة األخرية

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

إدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الصيدلة

الطب

طب األسنان

العلوم الصحية

اجملموع

طبالطبالعلوماآلداب
األسنان

العلوم
الصحية

إدارة
األعمال

احلقوق
والعلوم

السياسية

الهندسة
املعمارية

الصيدلةالهندسة

25

75

3

2

6

46

0

4

11

0

١٧٢

30

85

1

0

1

51

0

0

2

7

١٧٧

68

123

1

2

4

43

2

0

2

4

٢٤٩

44

99

2

1

8

43

4

0

4

1

٢٠٦

37

44

2

1

6

31

2

1

11

0

١٣٥
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١٣٧ ١٣6

الكلية/ العام اجلامعي

جدول رقم  8: بيان بأعداد درجات املاجستري التي منحت خالل األعوام اخلمسة األخرية

رسم بياين رقم 8: رسم يقارن بني أعداد درجات املاجستري التي منحت بحسب األعوام اخلمسة األخرية

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

إدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الصيدلة

الطب

طب األسنان

العلوم الصحية

اجملموع

طبالطبالعلوماآلداب
األسنان

العلوم
الصحية

إدارة
األعمال

احلقوق
والعلوم

السياسية

الهندسة
املعمارية

الصيدلةالهندسة

41

24

0

1

9

30

3

0

9

0

١١٧

26

23

3

0

11

40

5

3

5

0

١١٦

34

46

3

4

5

44

2

4

7

3

١٥٢

46

51

2

3

2

47

4

0

4

1

٠ ٦ ١

67

103

2

2

7

46

2

1

2

4

٢٣٦

٢٠١٣ - ٢٠١٢٢٠١٤ - ٢٠١١٢٠١٣ - ٢٠١٠٢٠١٢ - ٢٠٠٩٢٠١١ - ٢٠١٠
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0

الكلية

جدول رقم 9: بيان بأعداد رسائل الدكتوراه املسجلة لهذا العام

رسم بياين رقم 9: رسم يوضح أعداد الرسائل املسجلة بحسب الكليات لهذا العام

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

إدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الصيدلة

الطب

طب األسنان

العلوم الصحية

اجملموع

13

6

0

0

5

13

1

0

1

0

٣٩

الرسائل املسجلة

طبالطبالعلوماآلداب
األسنان

العلوم
الصحية

إدارة
األعمال

احلقوق
والعلوم

السياسية

الهندسة
املعمارية

الصيدلةالهندسة

13

6

0 0

5

13

1
0

1
0

مرحلة الدكتوراه

١٣6

2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014



١٣٩ ١٣٨

الكلية

جدول رقم 10: بيان بأعداد رسائل الدكتوراه املمنوحة لهذا العام

رسم بياين رقم 10: رسم بأعداد رسائل الدكتوراه املمنوحة لهذا العام

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

إدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الصيدلة

الطب

طب األسنان

اجملموع

17

21

0

0

1

4

1

0

1

٤٥

الرسائل املمنوحة

طبالطبالعلوماآلداب
األسنان

إدارة
األعمال

احلقوق
والعلوم

السياسية

الهندسة
املعمارية

الصيدلةالهندسة

17

21

001 1

4

10

الكلية / العام اجلامعي

جدول رقم 11: بيان بأعداد الرسائل املسجلة خالل األعوام اخلمسة األخرية

رسم بياين رقم 11: رسم يقارن بني أعداد رسائل الدكتوراه املسجلة يف الكليات بحسب األعوام اخلمسة األخرية

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

إدارة األعمال

الهندسة املعمارية

الهندسة

العلوم

الصيدلة

الطب

طب األسنان

العلوم الصحية

اجملموع

طبالطبالعلوماآلداب
األسنان

إدارة
األعمال

احلقوق
والعلوم

السياسية

الهندسة
املعمارية

الصيدلةالهندسة

16

30

0

0

0

2

1

0

0

0

٤٩

15

27

0

0

0

2

1

0

0

0

٤٥

15

21

0

0

0

6

1

0

1

0

٤٤

19

17

1

0

3

28

1

0

2

0

٧١

13

6

0

0

5

13

1

0

1

0
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العلوم
الصحية
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١٤١ ١٤٠

الكلية / العام اجلامعي

جدول رقم 12: بيان بأعداد درجات الدكتوراه التي منحت خالل األعوام اخلمسة األخرية

رسم بياين رقم 12: رسم يقارن بني أعداد درجات الدكتوراه التي منحت بحسب األعوام اخلمسة األخرية

اآلداب

احلقوق والعلوم السياسية

إدارة األعمال

الهندسة املعمارية
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جدول رقم 13: بيان بأعداد السادة أعضاء هيئة التدريس للعام اجلامعي 2013 - 2014

جدول رقم 14: بيان بأعداد العاملني يف اجلامعة بحسب الفروع للعام اجلامعي 2013 - 2014
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١٤6١٤٧ أيلول
 2013 أيلول   12 يف  املقبلة  اخلمس  للسنوات  اجلديدة  اجلامعة  اسرتاتيجية  عن  العدوي  جالل  عمرو  الدكتور  األستاذ  -  إعالن 

)حرم بريوت(.
تشرين األول

- حماضرة بعنوان"اإلعالم بني الواقع واملأمول” ألقاها اإلعالمي وليد عبود يف 29 تشرين األول 2013)حرم بريوت(
تشرين الثاين

- مشاركة اجلامعة يف املاراثون يف 10 تشرين الثاين 2013 )حرم بريوت( 
الثاين 2013 )حرم  10-11 تشرين  The International Conference on the Positive Aspects of Life يف  بعنوان  -  مؤمتر 

بريوت(
- انطالق فعاليات "مهرجان طرابلس الدويل للسينما” يف 11 تشرين الثاين 2013 )حرم بريوت(

- مسابقة Startup Weekend North Lebanon يف 15 تشرين الثاين 2013 )حرم الدبية(
كانون األول

- حفلة موسيقية غنائية للفنانة غادة شبرييف12 كانون األول 2013 )حرم بريوت(
العامة  األشغال  وزير  رعاية  حتت  والتحديات”  الفرص  -سالسل  األوسط  الشرق  يف  اإلمداد  سالسل  "إدارة  بعنوان  -  ندوة 

والنقل األستاذ غازي العريضي يف 13 كانون األول 2013 )حرم بريوت(
كانون الثاين

- حماضرة بعنوان "جراحة القلب بني الواقع واخليال” ألقاها النائب الدكتور باسم الشاب يف 4كانون الثاين 2014 )حرم بريوت(
-  حماضرة بعنوان "مؤسسات اجملتمع املدين ... دروس مستفادة ما لها وما عليها” ألقاها األستاذ حممد بركات أمني عام 

مؤمتر اخلري العربي ورئيس شرف اجمللس الوطني للخدمة االجتماعية يف لبنان يف 16 كانون الثاين 2014 )حرم بريوت(
- حفل نادي املوسيقى يف 12 كانون الثاين 2013 )حرم بريوت(

شباط
- ورشة عمل لطالب األندية مع كل من الفنانني جورج خباز ومايا نعمة ومارسيلينوجرباييل يف 18 شباط 2014 )حرم بريوت(

- تنظيم Workshop in Red Cross Volunteering يف 27 شباط 2014 )حرم بريوت(
آذار

- مشاركة اجلامعة يف مشروع الذهب األزرق Blue Gold يف 21 آذار 2014 )حرم بريوت(
- حماضرة Build your C.V and Ace your Interview يف 26 آذار 2014 )حرم الدبية(

- زيارة وفد من AMIDEST ولقاء مع الطالب يف 27 آذار 2014 )حرم بريوت(
- حفل إطالق "نادي جامعة بريوت العربية يف الصليب األحمر اللبناين - قسم الشباب” يف 28 آذار 2014 )حرم بريوت(

نيسان
- االحتفال بيوم الصحة العاملي حتت عنوان The Health and Fitness Day يف 2 نيسان 2013 )حرم طرابلس(

-  تنظيم مسابقة اإللقاء باللغة العربية الفصحى السنوية بعنوان "سوق العمل ... بني أمل الشباب وأمل الواقع” يف 2 نيسان 
2014 )حرم بريوت(

- االحتفال بالطفل اليتيم لكلية اآلداب يف 11 نيسان 2013 )حرم بريوت(
نيسان 2014  األستاذ سجعان قزي يف 28  العمل  وزير  برعاية   Job Fair2014 السابع  السنوي  الوظيفي  -  تنظيم "املعرض 

)حرم الدبية(
نيسان 2014 )حرمي  السفارة يف 29 و30  تقدمها  التي  الطالب لشرح املنحة  ولقاء مع  اليابانية  السفارة  -  زيارة وفد من 

بريوت وحرم الدبية(
أيار

- ورشة عمل تعريفية عن مسابقة Vex العاملية لربجمة وتصميم الروبوت يف 10 أيار 2014 )حرم الدبية(
- تنظيم حفل The Students' Activities and Art Dance يف 14 أيار 2014 )حرم بريوت(

- عرض مسرحية "برات اجلو” يف 19-20 أيار 2014 )حرم بريوت(
- تنظيم حفل إزالة الستار عن "مبنى العزم” برعاية الرئيس جنيب ميقاتي يف 27 أيار 2014 )حرم طرابلس(

حزيران
- حفل تخرج طب االختصاص يف 5 حزيران 2014 )حرم بريوت(

- حفل التخرج السنوي األول يف 24 حزيران 2014 )حرم طرابلس(
- حفل التخرج السنوي يف 26 حزيران 2014 )حرم الدبية(

آب
-  توقيع األستاذ الدكتور عمرو جالل العدوي رئيس اجلامعة والدكتورة ديفورا ليربمان رئيسة جامعة La Verne  يف كاليفورنيا 
مذكرة تفاهم ملدة ثالث سنوات، تقوم على التبادل العلمي والثقايف واخلربات ما بني اجلامعتني يف 15 آب 2014 )حرم بريوت( الموسم الثقافي
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