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كلمـــة رئيـــس الجـــامعة



ازدانت م�ضرة اجامعة هذا العام محطات علمية وبنيوية، وبن�ضاطات ثقافية وريا�ضية، 
حفل بها هذا التقرير.

وكان تد�ضن فرع اجامعة ي ال�ضمال بتاريخ 2010/11/11 من اأبرز هذه امحطات التي 
وعدنا وعملنا على حقيقها وفاء بوعدنا مجتمعنا الذي ُنحب.

براجها  اإعانًا اعتماد  اه،  بعون  يتمخ�ض  �ضوف  اجامعة،  كليات  به  ت�ضج  واإن حراكًا 
الدولية امرموقة، و�ضيوؤكد هذا ااإعان على مكانة جامعتنا بن  الهيئات  ااأكادمية من 

�ضقيقاتها ي لبنان والعام.

َعَمٌل على ِعْلٍم هو َوْعُدنا على الَدّوام.

رئي�ض اجامعة

…hó©dG ∫ÓL hôªY .O .CG



بعد اأن خطت جامعة بروت العربية خطوات واثقة نحو يوبيلها الذهبي ي العام اجامعي 
2010/2009، تبداأ م�ضرتها ما بعد اخم�ضن مثابرة وعزم وت�ضميم للو�ضول اإى م�ضاف 
"عام   2011/2010 اجامعي  العام  على  اجامعة  رئي�ض  اأطلق  لذا  العامية،  اجامعات 

ااعتماد".

ولقد با�رت الكليات الع�ر كخلية نحل عر وحداتها لتقوم ااأداء و�ضمان جودة التعليم 
�ضر  على  بالعمل  للجامعة  التابع  اجودة  وتوكيد  ااأكادمي  التطوير  مركز  وباإ�راف 
م�ضتلزمات ااعتماد الدوي للرامج ااأكادمية وي �ضياق التقرير نورد تفا�ضيل ااإجراءات 

امتبعة، على اأمل حقيق هذا ااجاز ي ام�ضتقبل القريب.

اإا اأن اآخر ااجازات التي بداأ بها العام اجامعي احاي، هي افتتاح حرم طرابل�ض ك�رح 
�ضامخ من �روح اجامعة ي اأرجاء الوطن، والذي �ضم مبانيه ال�ضتة خم�ض كليات هي 
التجارة واإدارة ااأعمال، الهند�ضة امعمارية، الهند�ضة، العلوم والعلوم ال�ضحية ما ترك اأثراً 
طيبًا على اأ�رة اجامعة ي لبنان واخارج، وقد م عر�ضه ي حور خا�ض ت�ضمن اأ�ض�ض 

بنيته وانطاقته وعمله.

وهذا التو�ضع ما كان ليتحقق لوا التنظيم ااإداري ومواكبة اجهاز الب�ري له، بااإ�ضافة 
اإى ت�ضليط التقرير ال�ضوء كما كل عام على بع�ض ااإدارات بح�ضب ا�ضتحداثها اأو م�ضتجدات 

العمل فيها.

وينق�ضم تقرير العام اجامعي 2011/2010 اإى اأربعة ع�ر حوراً اأ�ضر اإليها ي الفهر�ض، 
تناولت �ضوؤون واأعمال ون�ضاطات عام كامل من العمل والعطاء.

المقدمــــة



الهيئـة التعليميـة
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ااآداب
احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

التجارة واإدارة ااأعمال
التجارة واإدارة ااأعمال/طرابل�ض

الهند�ضة امعمارية
الهند�ضة امعمارية/طرابل�ض

الهند�ضة
الهند�ضة/طرابل�ض

العلوم
العلوم/طرابل�ض

PHARM D + ال�ضيدلة
الطب

طب ااأ�ضنان
العلوم ال�ضحية
العلوم ال�ضحية

العلوم ال�ضحية/طرابل�ض
مركز اللغات

مركز اللغات/طرابل�ض
الدورة التاأهيلية

من�ضق البحث العلمي والعاقات الدولية
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معاون متعاقدزائرمتعاقدمعنمعارالكلية

جدول رقم )1(: اإح�ضائية بعدد اأع�ضاء الهيئة التعليمية ااإجماي تبعًا للكليات للعام اجامعي 2011/2010

اإح�ضائية بعدد اأع�ضاء الهيئة التعليمية ااإجماي بح�ضب طبيعة اانتداب وحملة ال�ضهادات امختلفة
للعام اجامعي 2011/2010
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حملة �ضهاداتحملة الدكتوراه
اأخرى
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دكتوراه

41
28
10
2

10
3

18
3

24
2
2
3
4
5
0
1
0
0
1
0

157

بكالوريو�ض
11
2

26
3

47
6

57
13
70
2

41
26
54
40
29
2

12
4
6
0

451

خرة
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

امجموع
71
31
40
7

66
12
89
19

112
6

56
41
76
63
31
3

22
8
7
0

760

ماج�ضتر
15
1
4
2
9
3

14
3

18
2

10
8

17
16
2
0

10
4
0
0

138

تخ�ض�ضامجموع
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
1
2
0
0
0
0
0
0

10



التقرير ال�ضنوي   10

الشؤون التعليميـة
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اإن اجامعة ي �ضعي دائم للتو�ضع والتطور، وحقيقًا اأهدافها ور�ضالتها تقوم بالتقييم ام�ضتمر للمناهج 
الدرا�ضية وتعزيز البحث العلمي والتعاون الدوي.

ومن هذا امنطلق ومن اأجل �ضمان جودة التعليم قامت معظم الكليات بتطوير لوائحها وا�ضتحداث تخ�ض�ضات 
ومعامل تتما�ضى مع امعاير امتبعة ي اجامعات امرموقة وما يتوافق مع متطلبات امجتمع امحلي 

وااإقليمي والدوي وذلك على النحو التاي:

:¢ùfÉ°ù«∏dGh ¢SƒjQƒdÉµÑdG á∏Môe

1. تطوير اللوائح وا�ضتحداث تخ�ض�ضات ومعامل

ومادة   PHED  001 الريا�ضة  مادة  وهما  اختياري  جامعي  كمقرر  مادتن  العام  هذا  اجامعة  اأدخلت 
الر�ضم احر ARCH 004، كما �ضكلت جان ا�ضت�ضارية لكل كلية كاأحد عنا�ر هيكل التعليم وتتاألف اللجنة 
اا�ضت�ضارية من عنا�ر مهنية ذات خرة كبرة ي �ضوق العمل، ومن ال�ضخ�ضيات امرموقة مهنيًا الذين 

ي�ضغلون مواقع وظيفية متميزة، وهي جتمع مرتن ي العام على اأن يكون مهامها:
- توثيق العاقة مع اجهات التي تقوم بتوظيف اخريج.
- طرح متطلبات �ضوق العمل ي تاأهيل خريج ام�ضتقبل.

والتطور  العلمي  التقدم  مع  لتتواكب  امناهج  لتطوير  امعنية  بالكلية  التعليم  مجل�ض  مقرحات  -  تقدم 
التكنولوجي، وذلك م�ضاعدة امجل�ض ي و�ضع اإ�ضراتيجية التعليم.

- القيام بر�ضد وماحظة اأن�ضطة الكلية مع �ضوق العمل التي هي جزء من اأداء الكلية.
- معاونة الكليات ي توفر فر�ض تدريب عملي للطلبة.

كلية ااآداب
م تزويد معمل علم النف�ض بعدد من اختبارات القدرات امعرفية والقدرات العقلية، بااإ�ضافة اإى عدد من 
مقايي�ض ال�ضخ�ضية وال�ضحة النف�ضية احديثة التي تواكب ااجاهات احديثة ي الدرا�ضات النف�ضية. كما م 
تزويد وحدة البحوث ااجتماعية بعدد من ماذج درا�ضات احالة ااجتماعية وا�ضتمارات تقوم اجتماعية 

وفقًا للمنحى احديث للدرا�ضات ااجتماعية.

كلية احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية
القانونية،  التعليمية  امخرجات  جودة  لتوكيد  يوؤدي  نحو  على  بالكلية  الدرا�ضة  ائحة  وتطوير  تعديل  م 
وذلك عن طريق اإدخال مواد درا�ضية جديدة ت�ضاهم ي بناء قدرات الطالب، واإعداده للقيام بالبحث العلمي، 
وتدريبه عمليًا على اإيجاد احلول القانونية امبتكرة مواجهة ام�ضاكل اأو ام�ضائل القانونية التي تعر�ض 

العاقات التعاقدية وغرها وتلك القائمة بن ااأفراد.
وامنهجية  الفكرية  واملكية  اللبنانية  واجن�ضية  ام�ضتهلك  كقانون حماية  مواد جديدة  ا�ضتحداث  كما م 

القانونية والعديد من امواد ااأخرى.
وقد �ضعت الكلية اإى تبني معاير ت�ضاهم وت�ضاعد ي ح�ضول الكلية على ااعتماد ااأكادمي الدوي، ومثل 
ذلك ي تعزيز عمل وحدة تقوم ااأداء و�ضمان اجودة واأر�ضفة وثائق الكلية الكرونيًا ويدويًا، وااإ�راف 
على تطبيق ااإطار ااإر�ضادي والنموذجي لو�ضع اامتحانات ما يحقق هدف تقييم الطالب وقيا�ض مدى 
قدرته على اا�ضتيعاب والتحليل القانوي ومكنات حل ام�ضائل القانونية التي اكت�ضبها، عاوة على كافة 

امهارات القانونية التي تعلمها.
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كلية التجارة واإدارة ااأعمال
والتمويل  البنوك  تخ�ض�ضات  وهي  العمل  �ضوق  احتياجات  مع  تتنا�ضب  جديدة  تخ�ض�ضات  ا�ضتحداث  م 
العمل حاليًا  ب�ضبكة اانرنت، ويجري  ااآي وربطها  الت�ضويق. كما م حديث معامل احا�ضب  وتخ�ض�ض 
مع  باا�ضراك  واانكليزية  الفرن�ضية  باللغتن  تدري�ضه  يتم  ااأعمال  اإدارة  ي  بكالوريو�ض  ا�ضتحداث  على 

جامعة تولوز. 

كلية الهند�ضة امعمارية
م طرح ائحة جديدة متطورة لرنامج مرحلة البكالوريو�ض لي�ضار اإى تطبيقها اعتباراً من العام اجامعي 

2012/2011، وذلك بناءاً على ااآتي:
املكية  الهيئة  ي  حكمن  من  ام�ضكلة  اللجنة  اأعدته  الذي  النهائي  التقرير  وتو�ضيات  -  حتويات 
للمعمارين الريطانين RIBA التي قامت بعملية الفح�ض والتقييم وفقًا للمعاير واموا�ضفات الدولية 
ثم رفعت اإى الكلية اقراحات وتو�ضيات ب�ضاأن ااعتماد الدوي ومعادلة �ضهادة البكالوريو�ض امعمارية 

التي منحها الكلية متخريجيها.
- عمل تقييم ذاتي وا�ضت�ضارات مت داخليًا للمقررات واأ�ضاليب التدري�ض امعتمدة.

املكية  الهيئة  متطلبات  وفقًا  وذلك  امعمارية  وامج�ضمات  للنماذج  ور�ضة  ا�ضتحداث  الكلية  وت�ضعى 
.RIBA للمعمارين الريطانين

كلية الهند�ضة
مع  يتما�ضى  ما  امعتمدة  ال�ضاعات  وعدد  العلمي  امحتوى  حيث  من  اأق�ضامها  بجميع  الائحة  تطوير  م 

�ضيا�ضة اجامعة لتطوير التعليم الهند�ضي.
وي جال ا�ضتحداث امعامل، م جهيز عدد من امخترات ي كلية الهند�ضة - حرم طرابل�ض، كما م تطوير 
اإطار  اميكروبرو�ضي�ضور ي  اإى تطوير وحديث معمل  اإ�ضافة  الدبية،  ااإنتاجية ي حرم  الهند�ضة  ختر 

مواكبة ربط الدرا�ضة النظرية بالدرا�ضة العملية با�ضتخدام اأحدث ااأجهزة.
للعملية  الازمة  لاحتياجات  وفقًا  امعامل  وجديد  حديث  يتم  الدرا�ضي  العام  وخال  دورية  وب�ضفة 

التعليمية والبحث العلمي.

كلية العلوم
قامت وحدة اجودة ي كلية العلوم خال العام اجامعي 2011/2010، ي اإطار اجهود امبذولة لتطبيق 
و�ضبط معاير اجودة للرامج الدرا�ضية وي �ضبيل اح�ضول على ااعتماد الدوي للرامج الدرا�ضية. بالعمل 
الرامج  تدّر�ض ي ختلف  التي  امواد  جميع   (Course Files) الدرا�ضية  امقررات  ا�ضتكمال ملفات  على 

الدرا�ضية بجميع ااأق�ضام ي الكلية وحتوي كل منها على:
-  تو�ضيف امقرر الدرا�ضي واأهدافه التعليمية (Course Specifications) للف�ضل الدرا�ضي ااأول والثاي مع 

تو�ضيح امخرجات التعليمية امن�ضودة للمقررات طبقًا للمعاير الدولية.
باقي  ا�ضتكمال  و�ضيتم  ااأول  الدرا�ضي  للف�ضل   (Course Reports) الدرا�ضي  بامقرر  اخا�ض  -  التقرير 

التقارير اخا�ضة بامقررات الدرا�ضية للف�ضل الثاي مع انتهاء اامتحانات النهائية للف�ضل.
-  ماذج من اامتحانات، التمارين، التجارب، الرامج وااإجابات النموذجية لها مع اأخذ عينة من اإجابات 

الطاب.
- التقارير اخا�ضة بام�ضاريع امقدمة ي بع�ض امقررات الدرا�ضية وبع�ض ماذج التقييم لها.

- التقارير اخا�ضة م�ضاريع التخرج وبع�ض ماذج التقييم لها.
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كلية ال�ضيدلة
"التدريب  برنامج  تطبيق  م  كما  الدرا�ضي،  للرنامج   ILOs ام�ضتهدفة  التعليمية  امخرجات  مراجعة  م 
الطاب  اإك�ضاب  ا�ضتفادة  اأق�ضى  يتحقق  حتى  وذلك  الثاي،  ام�ضتوى  طاب  على  الكلية  لطاب  امهني" 
تنفيذها  يتم  التي  امهني  التدريب  فرة  احت�ضبت  وقد  هذا  العمل.  �ضوق  ي  للمناف�ضة  امطلوبة  امهارات 
اأن تكون فرة التدريب عقب كل عام  اأثناء ال�ضيف �ضمن ال�ضاعات امعتمدة لرنامج البكالوريو�ض، على 
درا�ضي مكافئة ل�ضاعة معتمدة واحدة. وعلى �ضعيد امخترات م اإعداد خترات ااأبحاث اخا�ضة باأق�ضام: 
اإعداد ثاثة خترات  �ضبيل  والكلية ي  الطبية.  والكيمياء  الطبية،  والنباتات  والعقاقر  الفارماكولوجي، 

اأخرى هي: ال�ضيدانيات والتكنولوجيا ال�ضيدلية، اميكروبيولوجيا ال�ضيدلية، والكيمياء التحليلية.

كلية الطب
م البدء بتطبيق الائحة اجديدة للكلية التي تتما�ضى مع اأحدث ااجاهات العامية ي التعليم الطبي والتي 

تقوم على مقرر درا�ضي متكامل مبني على امخرجات.
وتعتر هذه اخطوة مرحلة هامة ي �ضبيل اح�ضول على ااعتماد الدوي.

كلية طب ااأ�ضنان
م تطوير الائحة بالكامل وفقًا للمعاير التي ت�ضمن جودة التعليم. وي جال ا�ضتحداث امعامل م:

- ا�ضتحداث ختر بيولوجيا الفم وجهيزه ميكرو�ضكوبات يت�ضل اأحدها بكامرا رقمية.
- تركيب �ضا�ضات (LCD) 50 ان�ض ي عيادات الكلية وي امخترات لتي�ضر نقل ال�رح.

كلية العلوم ال�ضحية
م تطوير ائحة البكالوريو�ض لق�ضمي التغذية وامخترات الطبية �ضعيًا لتحقيق جودة التعليم وي �ضبيل 

الو�ضول اإى ااعتماد الدوي.
كما م ا�ضتحداث ختر لق�ضم امخترات الطبية وجاري جهيزه ح�ضب احدث اموا�ضفات العامية لي�ضبح 

جاهزاً ا�ضتقبال الطاب مع مطلع العام القادم.

2. �ضر الدرا�ضة وانتظامها

اجامعي  العام  بدء  مع  العليا  والدرا�ضات  البكالوريو�ض  مرحلتي  ي  الكليات  جميع  ي  الدرا�ضة  انتظمت 
2011/2010 بتاريخ 2010/9/20 وا�ضتمرت حتى نهاية ف�ضل اخريف 2011 حيث تخللها امتحانات 

نهاية الف�ضل ي 2011/1/10 وقد م اإعان النتائج على بوابة اجامعة االكرونية.
اإجراء  وا�ضتمرت حتى نهايته وقد تخللها  بداأت ي 2011/2/14  الربيع 2011 فقد  لف�ضل  الدرا�ضة  اأما 
امتحانات ي منت�ضفه وجرت اامتحانات النهائية للف�ضل اعتباراً من 2011/6/6. ولقد تقرر اإقامة حفل 
التخرج ال�ضنوي جميع الكليات بتاريخ 2011/6/30 ي حرم الدبية. و�ضيبداأ ف�ضل ال�ضيف اعتباراً من 

.2011/7/4
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3. نحو ااإعتماد الدوي

�ضعيًا لتحقيق جودة التعليم نورد اإجراءات الكليات نحو ااعتماد الدوي على ال�ضكل امو�ضح اأدناه:

اللغة ااإجليزية واآدابها
اللغة الفرن�ضية واآدابها

علم ااجتماع
علم النف�ض

ااإعام
امكتبات وعلوم امعلومات

ق�ضم الهند�ضة الكهربية واحا�ضب ااآي

ق�ضم الهند�ضة امدنية والبيئية

ق�ضم الهند�ضة اميكانيكية

British Accreditation Council

The University of Provence 
(Aix-Marseille)

معهد الهند�ضة والتكنولوجيا
The Institution of Engineering 
& Technology (IET)

معهد امهند�ضن اميكانيكين
IMechE

معهد امهند�ضن امدنين
Institute of Civil Engineers 
(ice)

امعهد املكي للمعمارين الريطانين
Royal Institute of British 
Architects (RIBA)

بريطانيا
فرن�ضا

بريطانيا

بريطانيا

بريطانيا

بريطانيا

جاري اات�ضال
ااعتماد  اأن  واأفادت  بالرد  اجهة  قامت 
العاي  التعليم  وزارة  خال  من  يتم 

الفرن�ضي ويقوم الق�ضم مخاطبة الوزارة

جاري اات�ضال
جاري اات�ضال
جاري اات�ضال

م�ضتحدث - درا�ضات عليا فقط

على  ح�ضولهم  حال  ي  باأنهم  الرد  م 
لن  الزيارة  فاإن  اجامعة  لزيارة  موافقة 

تكون قبل �ضنة، اأي ي �ضهر اآذار 2012

قبل  من  تقييم  ا�ضتمارة  اإر�ضال  م 
الق�ضم  عن  بيانات  على  للح�ضول  امعهد 
رف�ض  اأو  قبول  يتم  ثم  ومن  واجامعة، 
البيانات.  هذه  تقييم  على  بناء  الزيارة 
وقد قام الق�ضم باإر�ضال البيانات امطلوبة

ا�ضتيفاء  ا�ضتمارات  باإر�ضال  امعهد  قام 
القيام  �ضيتم  ذلك  على  وبناء  البيانات، 
درا�ضة  بعد  رف�ضها  اأو  ااعتماد  بزيارة 
باإر�ضال  الق�ضم  قام  وقد  البيانات.  هذه 

البيانات امطلوبة

قامت الهيئة بت�ضكيل جنة ا�ضتطاعية، وقد 
زارت هذه اللجنة كلية العمارة ي 15-14 
ت�رين ااأول 2010 وقامت باإر�ضال تقرير 
اأوي حول امعطيات امتوفرة والتو�ضيات 

للح�ضول على ااعتماد

على  الدوي  لاعتماد  جهتن  اختيار  م 
اأن يتم اات�ضال بهما احقًا وهما:

-  Association to Advance Collegiate 
School of Business (AACSB)

-  International Assembly for 
Collegiate Business Education 
(IACBE)

جاري اات�ضال -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ااإجراءات امتخذة حتى تاريخه 2011/5/12الدولةجهة ااعتماد التي م اات�ضال بهاالكلية

جدول رقم )2(: اإجراءات الكليات من اأجل اح�ضول على ااعتماد الدوي

1. ااآداب

4. الهند�ضة امعمارية

5. الهند�ضة

3. التجارة واإدارة ااأعمال

2. احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية
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معهد امهند�ضن اميكانيكينق�ضم الهند�ضة ال�ضناعية وااإدارية
IMechE

قبل بريطانيا من  تقييم  ا�ضتمارة  اإر�ضال  م 
الق�ضم  عن  بيانات  على  للح�ضول  امعهد 
رف�ض  اأو  قبول  �ضيتم  ثم  ومن  واجامعة، 
البيانات.  هذه  تقييم  على  بناء  الزيارة 
وقد قام الق�ضم باإر�ضال البيانات امطلوبة

ااإجراءات امتخذة حتى تاريخه 2011/5/12الدولةجهة ااعتماد التي م اات�ضال بهاالكلية
5. الهند�ضة

الريا�ضيات واحا�ضب ااآي

الفيزياء

الكيمياء

Accreditation Board for 
Engineering & Technology (ABET)

-  Association for Dental 
Education in Europe (ADEE)

-  American Dental Association 
(ADA)

-  Accreditation Council for 
Pharmacy Education (ACPE)

-  Canadian Council for 
Accreditation of Pharmacy 
Programs (CCAPP)

Canadian Society for Chemistry 
(CSC)

The Australian Institute of 
Physics (AIP)

اأمركا

اأمركا

كندا

ايرلندا

اأمركا

كندا

اأ�ضراليا

جاري اإعداد الدرا�ضة الذاتية امطلوبة

-  هذه اموؤ�ض�ضة لي�ضت جهة اعتماد ولكنها 
ااعتماد  ي  الراغبن  بتاأهيل  تقوم 

الدوي وم خاطبتها بهذا ال�ضاأن
-  هذه اجهة منح ااعتماد الدوي و�ضيتم 
التاأهيلية  الزيارة  بعد  خاطبتها 

ADEE بوا�ضطة
 ┶┋ﾒ  ┗┉ﾔす┵ジ┕ﾈ  ADEE  ┳ﾘ  なぬ  ゆ┵┾る  ゾ  -
 ぃな┕┌ﾞﾒ》す  そぬ┕ﾛ┥ﾗ  ┗┏┋┊ﾗす  ┱┏ﾚ┑ﾞﾈ  ┲┎ﾘ┕┏ﾕ
 ┲ﾞ┏ﾎ  ┷ﾞﾗす  ┗┄━ﾙ┟す  ┩┆ﾈ  ┥┏┎グ  ┖┋ ゎﾐる
 ┗┏┋┊ﾗす よ┵┉ﾉる .┗┆ﾋす┤ジす せ┵┋ﾎける ┕┎ﾞ┆ﾋす┤ﾘ

┗ﾈ┵┋┄ジす ┕┎ﾉ┕ﾋ┕┏ﾞﾌす ┤│ヰﾈ わ┕┏ﾗ┕ﾌ

- م خاطبة هذه اجهة وي انتظار الرد

ي  الرد  وم  اجهة  هذه  خاطبة  -  م 
موافاتهم  ُطلب  حيث   ،2011/6/14
قبل  لدرا�ضته  ااأكادمي  بالرنامج 

تقرير القيام بالزيارة

اجامعة،  لزيارة  فريق  ا�ضت�ضافة  ُطلب 
من  ابتدائية  زيارة  ا�ضتقبال  لب  ُطُ كما 
ام�ضتندات  واإر�ضال  فقط  واحد  ا�ضت�ضاري 

امطلوبة قبل الزيارة

جاري اإعداد ام�ضتندات امطلوبة

6. العلوم

9. طب ااأ�ضنان

7. ال�ضيدلة

جاري اات�ضال - -

8. الطب

 Australian Nursing & Midwiferyالتمري�ض
Accreditation Council (ANMAC)

م خاطبة هذه اجهة ووافقت من حيث امبداأ اأ�ضراليا
على القيام بااعتماد الدوي لهذا الرنامج

10. العلوم ال�ضحية
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دورة تدريبية لاأ�ضاتذة
2011/1/11

عملية متابعة ااإجراءات امتخذة
لاعتماد الدوي ي كلية ال�ضيدلة

ال�ضبكة ااإلكرونية
خدمًة للعملية التعليمية

اإحدى امخترات
امواكبة للعملية التعليمية
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4. اإح�ضائيات

اأ. اأعداد الطاب امقيدين ي اجامعة:

ااآداب
احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

التجارة واإدارة ااأعمال
الهند�ضة امعماريـة

الهند�ضة
العلــوم

ال�ضيدلـــة
الطـــب

طـب ااأ�ضنــان
العلوم ال�ضحية

امجموع

الكلية / العام اجامعي

جدول رقم )3(: عدد الطاب امقيدين ي الكليات للعام اجامعي 2011/2010

ر�ضم بياي باأعداد الطاب امقيدين ي كليات اجامعة للعام اجامعي 2011/2010

861
987

2784
599

2158
795
430
413
242
433

9702

2011/2010
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ب. مقارنة اأعداد الطاب امقيدين ي اجامعة:

ااآداب
احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

التجارة واإدارة ااأعمال
الهند�ضة امعماريـة

الهند�ضة
العلــوم

ال�ضيدلـــة
الطـــب

طـب ااأ�ضنــان
العلوم ال�ضحية

امجموع

الكلية / العام اجامعي

جدول رقم )4(: عدد الطاب امقيدين ي كليات اجامعة من العام اجامعي 2007/2006 ولغاية 2011/2010

1150
1599
3017
377

1674
1233
430
291
184
67

10.022

1251
1483
3554
424

1805
1419
441
320
216
100

11.013

1014
1290
3316
452

1881
953
441
348
204
202

10.101

1116
1254
3124
474

1822
1055
448
395
270
329

10.287

861
987

2784
599

2158
795
430
413
242
433

9702

2007/20062008/20072009/20082010/20092011/2010

ر�ضم بياي بعدد الطاب امقيدين ي اجامعة من العام اجامعي 2007/2006 ولغاية 2011/2010
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ج. اأعداد الطاب امتخرجن من اجامعة:

ااآداب
احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

التجارة واإدارة ااأعمال
الهند�ضة امعماريـة

الهند�ضة
العلــوم

ال�ضيدلـــة
الطـــب

طـب ااأ�ضنــان
العلوم ال�ضحية

امجموع

الكلية / العام اجامعي

جدول رقم )5(: عدد امتخرجن ي العام اجامعي )التقريبي( 2011/2010

123
33

520
82

272
239
60
48
32
28

1437

2011/2010

ر�ضم بياي بعدد الطاب امتخرجن ي كليات اجامعة للعام اجامعي 2011/2010
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د. مقارنة اأعداد الطاب امتخرجن عر ال�ضنوات اخم�ض ااأخرة:

ااآداب
احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

التجارة واإدارة ااأعمال
الهند�ضة امعماريـة

الهند�ضة
العلــوم

ال�ضيدلـــة
الطـــب

طـب ااأ�ضنــان
العلوم ال�ضحية

امجموع

الكلية / العام اجامعي

جدول رقم )6(: عدد الطاب امتخرجن من العام اجامعي )التقريبي( 2007/2006 ولغاية 2011/2010

123
33

520
82

272
239
60
48
32
28

1437

220
319
495
21

254
289
65
41
25
-

1729

255
248
561
67

310
261
86
42
28
-

1858

240
154
693
79

397
224
119
52
32
24

2014

184
219
434
58

241
229
81
58
38
23

1565

2011/2010 2007/20062008/20072009/20082010/2009

ر�ضم بياي بعدد الطاب امتخرجن من العام اجامعي 2007/2006 ولغاية 2011/2010
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اليوم العلمي
ي كليةالعلوم ال�ضحية

2011/4/13

اليوم العلمي ي كلية ال�ضيدلة
2011/4/20

اليوم العلمي
ي كلية الهند�ضة امعمارية

2011/5/16

اليوم العلمي ي كلية الهند�ضة
2011/5/16
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الدراسات العليا والبحث العلمي
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1. تطوير اللوائح وا�ضتحداث برامج

كلية ااآداب
اأنهت الكلية باأق�ضامها امتعددة مراجعة لوائح الدرا�ضات العليا، والنظر ي اإمكان ا�ضتحداث مقررات ت�ضفي 
العربية  اللغة  ق�ضم  فقد طور  وعليه،  العلمي  البحث  اجاز  له ي  معينًا  وتكون  للطالب  امعرفة  من  مزيداً 
واآدابها بع�ض مقررات هذه امرحلة بااإ�ضافة اإى تفعيل دبلوم طرق التدري�ض وتطوير مقرراته، وان�ضحب 
ااأمر على ق�ضم اللغة ااجليزية واآدابها الذي يعتزم تفعيل دبلوم مناهج التدري�ض وطرقه للعام اجامعي 

2012/2011، كما طور ق�ضم امكتبات وعلوم امعلومات ائحة الق�ضم مرحلتيه اماج�ضتر والدكتوراه.
التنظر  هما  رئي�ضيتن  خا�ضيتن  مقرراته  جمع  الذي  امراأة"  "درا�ضات  دبلوم  الكلية  ا�ضتحدثت  ولقد 
امراأة  دور  دعم  بغية  والعملية  ااإن�ضانية  العلوم  بن  التكامل  حقيق  اإى  الدبلوم  هذا  وي�ضعى  والتطبيق، 
الدرا�ضة فيه فت�ضتغرق عامًا واحداً على مدار ف�ضلن درا�ضين، هي عبارة عن  اأما  اللبنانية ي امجتمع. 

)24( �ضاعة معتمدة.

كلية احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية
اإ�ضراتيجيتها مرحلة الدرا�ضات العليا، بتطوير اللوائح اخا�ضة بالدرا�ضات العليا كي  قامت الكلية �ضمن 
اإى خرجات متميزة خا�ضة بتلك  اأهمية و�رورة البحث العلمي ومناهجه للو�ضول  ت�ضمل الركيز على 
امرحلة. كما طورت الكلية مادة قاعة البحث العلمي كي تكون متوائمة مع امواد ااأخرى امطروحة ي 
ذات الرنامج، وما يحقق هدف تعزيز الفهم وامعرفة لدى الطاب بااإ�ضكاليات القانونية التي قد تطرح 

ي امواد التي يدر�ضونها على ال�ضعيد النظري والعملي على حد �ضواء.
كما م ا�ضتحداث مو�ضوعات خا�ضة كتدري�ض اا�ضتثمارات و�ضماناتها وحمايتها �ضمن مهيدي ماج�ضتر 
جرائم  مكافحة  وتدري�ض  الدوي،  التجاري  والتحكيم  الدوي  التجاري  النقل  وكذلك  الدولية  التجارة 
امعلوماتية �ضمن مهيدي دكتوراه القانون اجزائي، وجرائم البيئة �ضمن مهيدي ماج�ضتر العلوم امالية 
وااإدارية، اإ�ضافة اإى امو�ضوعات امتخ�ض�ضة ي القانون الدوي العام �ضمن مهيدي ماج�ضتر القانون 

العام والعاقات الدولية والدبلوما�ضية.

كلية التجارة واإدارة ااأعمال
م تعديل الائحة ي �ضوء اللوائح الداخلية للكلية امماثلة حليًا وعاميًا امتخ�ض�ضة ي جال التجارة 
واإدارة ااأعمال وما يحقق جودة التعليم الذي يوؤدي اإى الو�ضول لاعتماد الدوي ما يتيح حامل �ضهادة 

اماج�ضتر والدكتوراه من الكلية موقعًا ومكانًة متميزة.

كلية الهند�ضة امعمارية
الر�ضائل وااإ�راف عليها، وتنظر ب�ضفة دورية  البحثية امحددة اإعداد  الكلية ي طرح امجاات  ت�ضتمر 
التعاون والتبادل  الركيز عليها، ويقرن ذلك بدرا�ضة فر�ض  التي يتوجب  ااأولوية  ي امو�ضوعات ذات 
خال  التوجيه  يتم  كما  والتخ�ض�ضات.  ال�ضلة  وثيقة  اخارجية  اجهات  مع  التوا�ضل  وتفعيل  ام�ضرك 
ااأبحاث وااإ�راف على ترجمة ااحتياجات الفعلية للمجتمع واجهات ام�ضتفيدة وحديد م�ضارات تعالج 

ام�ضاكل وااحتياجات الفعلية والواقعية.

كلية الهند�ضة
م ا�شتحداث برنامج اماج�شتر ي ق�شم الهند�شة ال�شناعية والإدارية بدءاً من �شباط 2011.

اأوًا: مرحلة الدرا�ضات العليا
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كلية العلوم
الوطني  وامجل�ض  العلوم(  كلية   – الفيزياء  )ق�ضم  اجامعة  بن  واأكادمي  تقني  تعاون  مذكرة  توقيع  م 
الدرا�ضات  لطاب  الهيئة  خترات  ا�ضتقبال  بخ�ضو�ض  الذرية(  للطاقة  اللبنانية  )الهيئة  العلمية  للبحوث 
العليا بالكلية واأي�ضًا تفعيل التعاون ااأكادمي مع الهيئة لاإ�راف ام�ضرك على الرنامج العلمي والعملي 
لدبلوم الوقاية من ااإ�ضعاع و ذلك بالتن�ضيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعمة له ي م�روع تعاون 

تقني للعامن 2013-2012.  

كلية ال�ضيدلة
م تطوير مقررات الدرا�ضات العليا )ماج�ضتر - دكتوراه( مع متابعة مقررات امدار�ض العامية امختلفة ي 

جال ال�ضيدلة ودرا�ضة مدى تنا�ضب امقررات احالية مع ما يدر�ض ي اجامعات العامية.
والبدء  ال�ضيدلة  ي  دكتور  برنامج  اإعداد  م  حيث  امهنية،  الدرجات  برامج  اهتمامًا  الكلية  توي  كما 
بالدرا�ضة فيه بالعام اما�ضي. ويقوم طاب برنامج "دكتور ي ال�ضيدلة" باإعداد ر�ضائل ي مو�ضوع علمي 
متخ�ض�ض - باإ�راف اأع�ضاء هيئة التدري�ض بااأق�ضام العلمية امختلفة - بالتعاون مع اأطباء ام�ضت�ضفيات 

امتخ�ض�ضن من كل امجاات.

كلية الطب
م اإجراء امتحان لقبول ااأطباء الراغبن ي ا�ضتكمال التخ�ض�ض ي 2011/4/20 وم القبول وامفا�ضلة 

بن ااأطباء لدرا�ضة نف�ض التخ�ض�ض بناء على نتيجة اامتحان اخطي و بناء على امقابلة ال�ضخ�ضية.

كلية طب ااأ�ضنان
م ت�ضجيل �ضتة اأطباء اأ�ضنان جدد ي مرحلة الدكتوراه هذا العام ي تخ�ض�ضات ااأ�ضنان امختلفة، كما م 
ت�ضجيل اأطباء اأ�ضنان ي برنامج الدرا�ضات العليا ي درجة اماج�ضتر ودبلومات ااخت�ضا�ض، بااإ�ضافة 
اإى الدورة التدريبية التي �ضجل فيها 22 طبيب اأ�ضنان مدة عام واحد من جامعات ختلفة ي لبنان والدول 

العربية.

كلية العلوم ال�ضحية
ما اأن كلية العلوم ال�ضحية اأحدث كليات اجامعة، فمرحلة الدرا�ضات العليا فيها اأي�ضًا م�ضتحدثة ولقد م 
ت�ضجيل 7 ر�ضائل ماج�ضتر ي العام اجامعي احاي ثاث منها ي تخ�ض�ض التمري�ض الباطني اجراحي 

واأربع ي تخ�ض�ض مري�ض احاات احرجة.
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2. اإح�ضائيات مرحلة اماج�ضتر

اأ. عدد ر�ضائل اماج�ضتر التي �ضجلت ي كليات اجامعة خال هذا العام )حتى تاريخ 2011/5/20(

ااآداب
احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

التجارة واإدارة ااأعمال
الهند�ضة امعماريـة

الهند�ضة
العلــوم

ال�ضيدلـــة
الطـــب

طـب ااأ�ضنــان
العلوم ال�ضحية

امجموع

الكلية

جدول رقم )7(: عدد ر�ضائل اماج�ضتر ام�ضجلة خال العام2011/2010

ر�ضم بياي بعدد ر�ضائل اماج�ضتر التي �ضجلت بكليات اجامعة خال العام اجامعي 2011/2010

30
85
1
0
1

51
0
0
2
7

177

الر�ضائل ام�ضجلة
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ب. عدد ر�ضائل اماج�ضتر التي �ضجلت من 2007/2006 ولغاية 2011/2010 )حتى 2011/5/20(

ااآداب
احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

التجارة واإدارة ااأعمال
الهند�ضة امعماريـة

الهند�ضة
العلــوم

ال�ضيدلـــة
الطـــب

طـب ااأ�ضنــان
العلوم ال�ضحية

امجموع

الكلية / العام اجامعي

جدول رقم )8(: عدد ر�ضائل اماج�ضتر ام�ضجلة من العام اجامعي 2007/2006 ولغاية 2011/2010

30
85
1
0
1

51
0
0
2
7

177

50
33
7
1

14
28
14
0
5
0

152

42
23
1
1

14
54
4
0
5
0

144

32
41
2
0

11
37
5
1
3
0

132

25
75
3
2
6

46
0
4

11
0

172

2011/2010 2007/20062008/20072009/20082010/2009

 ر�ضم بياي بعدد ر�ضائل اماج�ضتر التي �ضجلت خال ااأعوام من 2007/2006 ولغاية 2011/2010
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ج. عدد درجات اماج�ضتر التي منحت من كليات اجامعة ي العام 2011/2010 )حتى 2011/5/20(

ااآداب
احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

التجارة واإدارة ااأعمال
الهند�ضة امعماريـة

الهند�ضة
العلــوم

ال�ضيدلـــة
الطـــب

طـب ااأ�ضنــان
العلوم ال�ضحية

امجموع

الكلية

جدول رقم )9(: عدد درجات اماج�ضتر اممنوحة خال العام 2011/2010

ر�ضم بياي بعدد درجات اماج�ضتر التي منحت من كليات اجامعة ي العام 2011/2010

16
9
2
0
8

13
1
0
3
0

52

الر�ضائل ام�ضجلة
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د. عدد درجات اماج�ضتر التي منحت من 2007/2006 ولغاية 2011/2010 )حتى تاريخ 2011/5/20(

ااآداب
احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

التجارة واإدارة ااأعمال
الهند�ضة امعماريـة

الهند�ضة
العلــوم

ال�ضيدلـــة
الطـــب

طـب ااأ�ضنــان
العلوم ال�ضحية

امجموع

الكلية / العام اجامعي

جدول رقم )10(: عدد درجات اماج�ضتر التي منحت من 2007/2006 ولغاية 2011/2010

16
9
2
0
8

13
1
0
3
0

52

12
3
4
2
9
8
3
0
6
0

47

11
13
4
1
5

19
1
0
1
0

55

21
22
5
2

10
47
4
0
3
0

114

41
24
0
1
9

30
3
0
9
0

117

2011/2010 2007/20062008/20072009/20082010/2009

ر�ضم بياي بعدد درجات اماج�ضتر التي منحت من 2007/2006 ولغاية 2011/2010
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3. اإح�ضائيات مرحلة الدكتوراه

اأ. عدد ر�ضائل الدكتوراه التي �ضجلت بكليات اجامعة خال العام اجامعي 2011/2010 )حتى تاريخ 2011/5/20(

ااآداب
احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

التجارة واإدارة ااأعمال
الهند�ضة امعماريـة

الهند�ضة
العلــوم

ال�ضيدلـــة
الطـــب

طـب ااأ�ضنــان
امجموع

الكلية

جدول رقم )11(: عدد ر�ضائل الدكتوراه ام�ضجلة خال العام 2011/2010 

ر�ضم بياي بعدد ر�ضائل الدكتوراه التي �ضجلت بكليات اجامعة خال العام اجامعي 2011/2010

15
27
0
0
0
2
1
0
0

45

الر�ضائل ام�ضجلة
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ب. عدد ر�ضائل الدكتوراه التي �ضجلت من 2007/2006 ولغاية 2011/2010 )حتى تاريخ 2011/5/20(

ااآداب
احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

التجارة واإدارة ااأعمال
الهند�ضة امعماريـة

الهند�ضة
العلــوم

ال�ضيدلـــة
الطـــب

طـب ااأ�ضنــان
امجموع

الكلية / العام اجامعي

جدول رقم )12(: عدد ر�ضائل الدكتوراه اممنوحة خال العام 2011/2010 

15
27
0
0
0
2
1
0
0

45

0
29
0
0
1
1
0
0
0

31

0
12
0
0
0
5
0
0
0

17

13
23
0
0
1
7
0
0
0

44

16
30
0
0
0
2
1
0
0

49

2011/2010 2007/20062008/20072009/20082010/2009

ر�ضم بياي بعدد ر�ضائل الدكتوراه التي �ضجلت من 2007/2006 ولغاية 2011/2010
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ج. عدد درجات الدكتوراه التي منحت من كليات اجامعة ي العام 2011/2010 )حتى 2011/5/20(

ااآداب
احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

التجارة واإدارة ااأعمال
الهند�ضة امعماريـة

الهند�ضة
العلــوم

ال�ضيدلـــة
الطـــب

طـب ااأ�ضنــان
امجموع

الكلية

جدول رقم )13(: عدد درجات الدكتوراه اممنوحة خال العام 2011/2010

ر�ضم بياي بعدد درجات الدكتوراه التي منحت من كليات اجامعة ي العام 2011/2010

4
3
0
0
1
4
0
0
0

12

الر�ضائل ام�ضجلة
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د. عدد درجات الدكتوراه التي منحت من 2007/2006 ولغاية 2011/2010 )حتى تاريخ 2011/5/20(

ااآداب
احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

التجارة واإدارة ااأعمال
الهند�ضة امعماريـة

الهند�ضة
العلــوم

ال�ضيدلـــة
الطـــب

طـب ااأ�ضنــان
امجموع

الكلية / العام اجامعي

جدول رقم )14(: عدد درجات الدكتوراه التي منحت من 2007/2006 ولغاية 2011/2010

4
3
0
0
1
4
0
0
0

12

0
3
0
0
1
5
0
0
0
9

3
1
0
0
0
1
0
0
0
5

5
6
0
0
1
2
0
1
0

15

6
8
0
0
3
1
0
0
0

18

2011/2010 2007/20062008/20072009/20082010/2009

ر�ضم بياي بعدد درجات الدكتوراه التي منحت من 2007/2006 ولغاية 2011/2010
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1. تطوير اآليات البحث العلمي

كر�ضت اجامعة عر اإدارة البحث العلمي والعاقات الدولية حيزاً وا�ضعًا من اهتمامها لتعزيز ودعم م�ضرة 
ااأبحاث العلمية وم�ضتلزماتها وتفعيل اتفاقيات التعاون امختلفة لزيادة اإنتاجها نوعًا وكمًا، بااإ�ضافة 
اإى رعاية ااأيام العلمية للكليات التي حفل بكل جديد علمي وبحثي على اختاف التخ�ض�ضات وااأق�ضام. 
امحلية  اموؤمرات  ي  وام�ضاركة  اجامعة  حددتها  التي  العلمية  امجاات  ي  الن�ر  عملية  �ضهدت  وقد 
والعامية تطوراً ملحوظًا ي العام اجامعي 2011/2010،  اإذ م اإتباع امعاير العلمية للن�ر ي امجات 
والدوريات امعرف بها. وحاولت الكليات �ضمن خططها ي هذا احقل اأن ُتواِئم بن حداثة امو�ضوعات 
الع�ر  تلبية متطلبات  اأخرى، وذلك  العمل وتخ�ض�ضاته من جهة  البحثية امقرحة من جهة، وحاجات 

ومفتاحًا لنجاح الباحثن العلمي وامهني من اأع�ضاء هيئة تدري�ض وطاب درا�ضات العليا.
العلمية ي  ااأبحاث  "كتاب  باإ�ضدار  اُتخذ قراراً  واأر�ضفته،  العلمي  اإنتاج اجامعة  وي �ضبيل احفاظ على 
جامعة بروت العربية" مع نهاية كل عام جامعي، وقد جاء هذا العام ليلخ�ض 196 بحثًا قّيمًا اأع�ضاء 

هيئة التدري�ض اموزعن على الكليات الع�ر.

ثانيًا: البحث العلمي
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2. بيان بالن�شاط العلمي

يذخر العام اجامعي بعدة ن�ضاطات علمية حلية وخارجية وهي كالتاي:
  

اأ. الن�ضاطات العلمية امحلية
-  ح�ضور الدكتورة فاتن حوى من كلية احقوق والعلوم ال�ضيا�ضة موؤمر"منتدى احكومات العربية اخام�ض 

للملكية الفكرية وجرائم امعلوماتية" ي فندق فيني�ضيا - بروت ي 2011/4/26.
العا�ر  الدوي  "اموؤمر  الدكتورة نهال م�ضطفى  ااأ�ضتاذة  التجارة واإدارة ااإعمال  -  ح�ضور عميدة كلية 
للتخطيط" الذي نظمه معهد التخطيط القومي بالكويت ي فندق الري�ضتول - بروت ي 2010/11/10.

-  ح�ضور عميدة كلية التجارة واإدارة ااإعمال ااأ�ضتاذة الدكتورة نهال م�ضطفى موؤمر 
ي  بروت  ي  ااأمركية  اجامعة  ي   "The Global Entrepreneurship, week Lebanon 2010"

.2010/11/11
-  ح�ضور عميدة كلية التجارة واإدارة ااإعمال ااأ�ضتاذة الدكتورة نهال م�ضطفى "اموؤمر العلمي الدوي" ي 
 "Combating Money Laundering and Terrorist Financing" فندق الكورال بيت�ض - بروت بعنوان

ي 2011/4/27.
كلية  من  �ضقرا  اأبو  هادي  والدكتور  امعمارية  الهند�ضة  كلية  من  اارناوؤوطي  ه�ضام  الدكتور  -  م�ضاركة 
الهند�ضة والدكتورة ما �ضوبرة من كلية ال�ضيدلة والدكتور حمد حوري من كلية الطب والدكتور جون 
 "Effective Teaching and Learning in Higher Education" :حداد من كلية العلوم ال�ضحية  موؤمر

الذي عقد ي اجامعة ااأمركية ي بروت ي 2010/12/11-10.
موؤمر:  العلوم ي  كلية  اا�ضاتذة من  الهند�ضة وجموعة من  كلية  راجي حمدي من  الدكتور  -  م�ضاركة 
 "LAAS Lebanese Association for the Advancement of Science , 17th International Scientific Conference"

والذي عقد ي جامعة الروح القد�ض - الك�ضليك ي بروت ي 12 - 2010/11/13.
-  م�ضاركة اأ. م. د. ا�ضامة ال�ضمني من كلية الهند�ضة ي موؤمر:

    Second Annual "Build it Green" - Lebanon Conference ي اوتيل امونرو ي بروت  ي
.2011/3/29-28    

 - ح�ضور الدكتور حمود اإبراهيم عبا�ض من كلية العلوم موؤمر:
    Mediterranean Conference on Innovative Materials & Applications (CIMA - 2011) الذي

     عقد ي بروت ي 2011/3/17-15.
-  م�ضاركة عميد كلية العلوم ااأ�ضتاذ الدكتور حنفي هليل والدكتورة لورنا الزعني والدكتورة زكيا علما ي 
موؤمر "Research Trends in Food Safety and Security" الذي عقد ي اجامعة اللبنانية ااأمركية 

ي جبيل ي 2011/5/5-3.
يو�ضف  والدكتورة هدى  والدكتورة مرم جمعة  الدكتور حنفي هليل  ااأ�ضتاذ  العلوم  كلية  -  ح�ضور عميد 
موؤمر"Graduate Research in the Biomedical Sciences" الذي عقد ي جامعة AUST - لبنان ي 

.2011/5/31-30
-  ح�ضور عميد كلية ال�ضيدلة ااأ�ضتاذ الدكتور عبد اه اللقاي وااأ�ضتاذة الدكتورة مها اأبو العا موؤمر علمي 
Fourth Annual Conference in Biological & Biomedical Sciences عقد ي اجامعة  بعنوان: 

اللبنانية ااأمركية ي جبيل ي 2011/5/4.
-  ح�ضور ااأ�ضتاذة الدكتورة جاء م�ضعل من كلية الطب موؤمر:

    "Driving Change in Higher Education" الذي عقد ي الو�ضت هول ي اجامعة ااأمركية ي بروت   
    ي 2010/11/4.

العائلة  اللبنانية لطب  ال�ضنوي للجمعية  الدكتور حمد خ�ر اموؤمر  ااأ�ضتاذ  الطب  -  ح�ضور عميد كلية 
والذي عقد ي فندق الكراون بازا - بروت ي 2010/11/5.
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-  م�ضاركة عميد كلية الطب ااأ�ضتاذ الدكتور حمد خ�ر ي اموؤمر العربي التا�ضع "ااأ�ضاليب احديثة ي 
اإدارة ام�ضت�ضفيات" والذي عقد ي فندق الهوليداي ان ي بروت 2010/12/8-6.

-  ح�ضور عميد كلية الطب ااأ�ضتاذ الدكتور حمد خ�ر اموؤمر الوطني ااأول لل�ضحة اجامعية الذي عقد 
ي اجامعة اللبنانية - الفنار 2 ي 2011/3/17.

 Beirut Launch of the Report of the :ح�ضور ااأ�ضتاذة الدكتورة جاء م�ضعل من كلية الطب موؤمر  -
 Global Independent Commission on Education of Health Professionals for the 21st Century

ي كلية التمري�ض ي اجامعة ااأمركية ي بروت ي 2011/5/21.
�ضجعان،  لو�ضيت  الدكتورة  ااأ�ضتاذة  عثمان،  ع�ضام  الدكتور  ااأ�ضتاذ  ااأ�ضنان  طب  كلية  عميد  -  ح�ضور 
موؤمر:  ابي�ض  روا  والدكتورة  حمزة  جيهان  الدكتورة  ااأ�ضتاذة  عطية،  ناهد  الدكتورة  ااأ�ضتاذة 
ق�ر  ي   International Team of Implantology نظمه  الذي   "ITI Congress Middle East"

اموؤمرات ي ال�ضبية ي 2011/5/7-6.
ال�ضحية  العلوم  الرفاعي والدكتور هاي عزت من كلية  ابت�ضام �ضعب والدكتور حام  الدكتورة  -  ح�ضور 
موؤمر"التاأهيل الع�ضبة نحو العامية والتميز" الذي نظمه مركز الرحمة الطبي وموؤ�ض�ضة العزم وال�ضعادة 
ونقابة امعاجن الفيزيائن ي �ضمال لبنان وم�ضت�ضفى امقا�ضد ااإ�ضامية وااحاد العربي للمعاجن 
مركز  ي  وذلك  ااأمانية  اللبنانية  واجامعة  اللبنانية  اجامعة  ي  العامة  ال�ضحة  وكلية  الفيزيائين 

ال�ضفدي ي طرابل�ض ي 2010/12/4-3.
-  ح�ضور الدكتورة ن�رين عزت وااأ�ضتاذة مرنا فواز من كلية العلوم ال�ضحية اموؤمر العلمي ال�ضاد�ض للطب 
الباطني الذي نظمه امجتمع اللبناي للطب الباطني ي فندق اموفنبيك ي بروت من 2011/3/30 

اإى 2011/4/2.
ل�ضوؤون  العام  ااأمن  م�ضاعد  وال�ضيد حمد حمود  امعلومات  اإدارة  مدير  �ضاتيا  وليد  الدكتور  -  م�ضاركة 
اأقيم برعاية �ركة  الت�ضجيل والقبول ي فندق لو رويال ي 2011/2/24، والذي  الطاب ي موؤمر 
Sun Gard Higher Education، حيث م اإلقاء حا�رة من قبل الدكتور �ضاتيا عن كيفية متابعة تقدم 

الطاب عر متابعة امعدل الف�ضلي والعام للطالب وعر ااإر�ضاد والتوجيه ااأكادمي الريادي اخا�ض 
والذي م تطويره وتطبيقه ي اجامعة.

-20 ي  اجامعة  ي  اأقيم  الذي   ،2011  Research Souk موؤمر  وااإداري  الفني  -  التح�ضر 
تقنية  عر  اأوروبا  ي  محا�رين  وال�ضورة  بال�ضوت  امبا�ر  اات�ضال  خاله  2011/3/22وم 
دول  من  م�ضارك   250 من  اأكر  متابعه  ااإنرنت  �ضبكة  عر  امبا�ر  والبث   Video Conferencing

اأوروبية وعربية ختلفة، حت ااإ�راف امبا�ر مديرة ال�ضبكة االكرونية ال�ضيدة نورا �ضعبان.

ب. الن�ضاطات العلمية اخارجية

-  م�ضاركة ااأ�ضتاذ الدكتور عمرو جال العدوي رئي�ض اجامعة ي "اموؤمر الدوي لاإدارة" والذي عقد ي 
جامعة ها�ضيتيب ي تركيا ي 2010/11/26-25.

-  م�ضاركة ااأ�ضتاذة الدكتورة ناديا ا�ضكندراي من كلية ااآداب لو�ضع م�روع اتفاقية مع جامعة ال�ضوربون 
- باري�ض III ي 2010/9/21.

"اموؤمر الدوي الثامن" حت عنوان:  -  م�ضاركة ااأ�ضتاذة الدكتورة ناديا ا�ضكندراي من كلية ااآداب ي 
Parcours / Echanges et Recpuopementsculturels – Colloque International الذي عقد ي 

جامعة القاهرة ي 2010/11/10-8.
-  ح�ضور عميد كلية ااآداب ااأ�ضتاذة الدكتورة ماي�ضة النيال موؤمر معهد البحوث ااجتماعية ااقت�ضادية 

ام�ضحية –SESRI– وام�ضاركة ببحث عن الهوية ي جامعة قطر - الدوحة ي 2011/2/28.
اخت�ضا�ضي  امتغر  "الدور  موؤمر  ااآداب  كلية  من  الدين  حي  ح�ضانة  الدكتورة  ااأ�ضتاذة  -  ح�ضور 

امعلومات ي اقت�ضاد امعرفة" ي م�ضقط - �ضلطنة عمان ي 2011/3/10-8.
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للمجتمع" والذي  النف�ضية  "ال�ضحة  النيال موؤمر  الدكتورة ماي�ضة  ااأ�ضتاذة  ااآداب  -  ح�ضور عميدة كلية 
نظمه ق�ضم العلوم ااجتماعية ي جامعة الكويت ي 2011/3/17.

والل�ضانيات  لاأدب  ال�ضاد�ض  الدوي  "اموؤمر  ي  ااآداب  كلية  من  حلمي  احمد  ليلى  الدكتورة  -  م�ضاركة 
والرجمة" بق�ضم اللغة اانكليزية والرجمة ي جامعة اربد ااأهلية - ااأردن ي 2011/4/21-20.

مر:  موؤ م�ضطفى  نهال  لدكتورة  ا �ضتاذة  اأ ا عمال  ااأ دارة  واإ التجارة  كلية  عميدة  -  ح�ضور 
 The International Journal of Arts and Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines

الذي عقد ي جامعة هارفرد ي الوايات امتحدة ااأمركية من 2010/5/29 اإى 2010/6/2.
 Social Responsibility Professional :ح�ضور الدكتور ليلى عبود من كلية التجارة واإدارة ااأعمال موؤمر  -

Ethics & Management ي جامعة ها�ضيتيب الركية ي 2010/11/27-24.

-  م�ضاركة الدكتور عبد اه نا�ر الدين من كلية التجارة واإدارة ااأعمال ي "اموؤمر العلمي الثاي لتطوير 
النظم ااإدارية وامالية ي جامعات دول جنوب حو�ض البحر ااأبي�ض امتو�ضط" ي 2011/4/15-12.
-  م�ضاركة الدكتور عبد اه نا�ر الدين من كلية التجارة واإدارة ااأعمال ي "اموؤمر العلمي الثاي لتطوير 
امتو�ضط ي جامعة جنوى -  ااأبي�ض  البحر  ااإدارية وامالية ي جامعات دول جنوب حو�ض  النظم 

ايطاليا ي 2011/4/22-17.
 The 10th International Conference :م�ضاركة الدكتور ا�ضامة ال�ضمني من كلية الهند�ضة ي موؤمر  -

for Enhanced Building Operations ICEBO 2010 ي الكويت ي 2010/10/25.

موؤمر:  ي  �ضقرا  اأبو  هادي  والدكتور  بغدادي  خالد  الدكتور  ااأ�ضتاذ  الهند�ضة  كلية  عميد  -  م�ضاركة 
"Online Education Berlin" والذي عقد ي برلن - اأمانيا ي 2010/12/3-1.

   International Conference on Applied ي:  الهند�ضة  كلية  من  �ضقرا  اأبو  هادي  الدكتور  -  م�ضاركة 
ي  عمان  �ضلطنة   - م�ضقط  ي   Mechanics, Materials & Manufacturing (ICAMMM 2010)I

.2010/12/13
 The 10th International Congress موؤمر:  الهند�ضة  كلية  من  ال�ضمني  ا�ضامة  الدكتور  -  ح�ضور 
ي  العربية  م�ر  جمهورية  ي  عقد  والذي   in Computational Fluid Dynamics (ICFD10)I

.2010/12/16
 Towards An Internationalization :ح�ضور ااأ�ضتاذ الدكتور �ضبحي اأبو �ضاهن من كلية الهند�ضة موؤمر  -

of Higher Education Network for MEDA Region (Ties)I ي ااأردن ي 2011/3/11.

-  ح�ضور الدكتور حمد م�ضطفى والدكتورة مرم الرفاعي من كلية العلوم موؤمر:
   Conference on Molecular Aspects of Cell Biology: A Perspective from Computational Physics   

   الذي عقد ي ايطاليا ي 2010/10/15-11.
-  ح�ضور الدكتور حمود ابراهيم عبا�ض من كلية العلوم موؤمر:

    The 3rd International Symposiums on Nuclear Energy ISNE-10 الذي عقد ي عمان - ااأردن
    ي 2010/12/17-15.

-  ح�ضور الدكتورة رنا الوفائي من كلية العلوم موؤمر: "Biovision Next 2011" ي ليون - فرن�ضا ي 
.2011/3/28-27

 Histocompatibility & Cord Blood Stem :ح�ضور الدكتورة هانيا النقا�ض من كلية ال�ضيدلة موؤمر  -
 Cells: From Laboratory to Patient Care 2nd Middle East EFI Educational Symposium

الذي عقد ي امملكة العربية ال�ضعودية ي م�ضت�ضفى املك �ضعود - الريا�ض ي 2011/4/13-12.
 The 1st EMRO (WHO) WFNE موؤمر:  خ�ر  حمد  الدكتور  ااأ�ضتاذ  الطب  كلية  عميد  -  ح�ضور 
International Conference on Health Profession Education & Accreditation والذي عقد ي 

جامعة العلوم والتكنولوجيا ي �ضنعاء - اليمن ي 2010/11/29-27.
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ام�رية  للجمعية  ال�ضاد�ض  اموؤمر  ي  ااأ�ضنان  طب  كلية  من  �ضالح  فايز  الدكتور  ااأ�ضتاذ  -  م�ضاركة 
جراحة الوجه والفكن والفم ي القاهرة ي 2010/10/14.

 9th Scientific Congress of the :ح�ضور ااأ�ضتاذ الدكتور فايز �ضالح من كلية طب ااأ�ضنان موؤمر  -
Syrian Orthodontic Society الذي نظمه The Syrian Orthodontic Society ي دم�ضق - �ضوريا 

ي 2011/3/10-8.
-  ح�ضور ااأ�ضتاذ الدكتور فايز �ضالح من كلية ااأ�ضنان موؤمر: "1st Orthodontic Conference" الذي 

نظمه The Egyptian Orthodontic Society ي القاهرة - م�ر ي 2011/4/2-1.
 7th Jordanian Orthodontic موؤمر:  ااأ�ضنان  طب  كلية  من  �ضالح  فايز  الدكتور  ااأ�ضتاذ  -  ح�ضور 

Congress الذي نظمه Jordanian Orthodontic Society ي عمان - ااأردن ي 2011/4/7-6.

-  م�ضاركة الدكتور وليد �ضاتيا مدير اإدارة امعلومات ي موؤمر: "Online Education Berlin"والذي عقد 
ي برلن - اأمانيا ي 1-2010/12/3، حيث م ا�ضتعرا�ض اآخر التقنيات احديثة للتوا�ضل الا�ضلكي 

مع الطاب عر الكمبيوتر امحمول والهواتف اخلوية.
-  زيارة الدكتور وليد �ضاتيا للجامعة ااأمريكية ي ال�ضارقة ي 4-2011/5/5 حيث م اإلقاء حا�رة 
عن كيفية التوا�ضل ما بن برنامج بانر والبوابة ااإلكرونية وبرنامج اجداول الدرا�ضية، كما م تبادل 
اخرات واا�ضتفادة من خرة اجامعة ي ال�ضارقة ي هذا امجال كونها اجامعة الوحيدة ي ال�رق 

ااأو�ضط التي ملك الرامج الثاث جتمعة كما هو احال ي اجامعة.

مبنى امخترات
حرم الدبية
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الشؤون اإدارية
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اأكر قدرة على حقيق مهمته فيها، وق�ضم  هو مار�ضة خلق وتغير ثقافة اجامعة حتى ي�ضبح اموظف 
و�ضيعمل على  التي حققها  ااأهداف  يلي  ما  العام وي  هذا  ام�ضتحدثة  ااأق�ضام  الوظيفي هو من  التطوير 

تثبيتها مع العام القادم:

1. خطط تنظيمي

م ت�ضميم خطط تنظيمي وا�ضح يقدم:
- اأ�ضا�ض ثقافة موؤ�ض�ضة اجامعة

- الركيز والتوجيه للجامعة
- خط ال�ضلطة

- الوظائف ال�ضاغرة
- عملية التوا�ضل بن ااإدارات

- روؤية وا�ضحة لت�ضل�ضل الهرمي للجامعة

2. الو�ضف الوظائفي والكفاءات

م حديد الو�ضف الوظيفي على ما يلي:
- طبيعة العمل

- امهام
- عاقة ااإباغ

- حديد الكفاءات على ما يلي:
- الكفاءات ااأ�ضا�ضية
- الكفاءات ال�ضلوكية

3. اأهداف اموظفن

حديد اأهداف وا�ضحة للموظفن حقق �ضنويًا:
- ربط اأهداف اموظفن بااأهداف ااإ�ضراجية للجامعة

SMART حديد اأهداف اموظفن ب�ضكل -
K.P.I و�ضع موؤ�رات ااأداء الرئي�ضية -

4. نظام تقييم ااأداء

م اإن�ضاء نظام لتقييم ااأداء ي�ضاعد على:
- تقييم اموظفن �ضنويًا

- حديد النق�ض ي الكفاءات

اأوًا: التطوير الوظيفي



التقرير ال�ضنوي   40

5. حفيز اموظفن

م ما يلي:
اأ. قيا�ض الدافع:

- معرفة �ضعور اموظفن لعملهم
Demotivation حديد العوامل التي توؤدي اإى الـ -

Motivation حديد العوامل التي توؤدي اإى الـ -
ب. خلق ثقافة عالية ااأداء ي اجامعة:

- ااأداء = )القدرة + امعرفة( * ال�ضعور الدافع
- تقدير اموظفن بوا�ضطة:

- امكافاآت
- التدريب و التطوير

- الرقية
- التعبر

ج. حافز الـ Scorecard للمدراء
Exit Interview د. ا�ضتخدام الـ

6. التدريب و التطوير

م ما يلي:
- تقييم ااحتياجات )بعد مراجعة تقييم ااأداء ال�ضنوي(

- حديد الفئات ام�ضاركة ي التدريب
- تقييم التدريب

7. عملية التوظيف

م ما يلي:
- خلق موذج طلب اموظفن

- اعتماد امقابلة على اأ�ضا�ض الكفاءات
- خطة عمل اإدماج اموظفن )اأول ثاثة اأ�ضهر(

تطورت وظيفة اموارد الب�رية على مدى ال�ضنوات اما�ضية وقد �ضهدت حوًا نوعيًا من وظائف اموارد 
الب�رية التقليدية اإى اموارد الب�رية النا�ضئة، وهي كالتاي:

وظائف اموارد الب�رية التقليدية تعتمد على الركيز الإداري، عدم الرتباط باأهداف اجامعة وعلى ردود 
اا�ضراتيجي، وهي مكون رئي�ضي من  الركيز  النا�ضئة فتعتمد على  الب�رية  اأما وظائف اموارد  ااأفعال. 

اأهداف اجامعة وعلى احلول اا�ضتقبالية.
ااأف�ضل  تقدم  وبالتاي  للعمل  اأف�ضل  مكانًا  اجامعة  جعل  جاهدة  ت�ضعى  الب�رية  اموارد  اأن�ضطة  جميع 
لتحقيق اأهدافها امعلنة ومع ذلك هناك تخ�ض�ض ي اموارد الب�رية ي�ضمى التنمية الوظيفية الذي ي�ضعى 

اإى ح�ضن روح العمل اجماعي والهيكل التنظيمي.

ثانيًا: اموارد الب�رية
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وفيما يلي عدد العاملن ي اجامعة ي الفروع ااأربع مع العدد ااإجماي كما هو مبن ي جدول رقم 15.

بروت
الدبية

طرابل�ض
البقاع

اإجماي

احرم

جدول رقم )15(: عدد العاملن ي اجامعة بح�ضب الفروع للعام اجامعي 2011/2010

438
104
23
2

567

212
52
22
2

288

226
52
1
0

279

اإجماي العمالاموظفون

تابعت اإدارة ال�ضوؤون الهند�ضية اأعمالها للعام اجامعي 2011/2010 ي ظل اا�ضتحقاقات التي و�ضعتها 
اإدارة اجامعة �ضواء جهة التو�ضعات والتجهيزات ي احرم الرئي�ض ي بروت وحرم الدبية اأو افتتاح حرم 
طرابل�ض ي ال�ضمال اأو لبدء ااأعمال ااإدارية مهيداً انطاقة حرم اجامعة ي البقاع، ومكن اإيجاز تلك 

ااأعمال فيما يلي:

حرم بروت
- اإعادة ا�ضتخدام عدة اأماكن وجهيزها ما يلزم من متطلبات مختلف ااإدارات والكليات.

-  جهيز خترين لكلية الطب )الهي�ضتولوجي - والفح�ض امجهري( ي الطابق اخام�ض من مبنى احريري 
بالتمديدات الازمة.

-  جهيز ختر )اأبحاث ميكروبيولوجي( لكلية ال�ضيدلة ي الطابق ااأول من مبنى احريري بالتمديدات 
الازمة.

من  اخام�ض  الطابق  ي   )2( اجناح  وحمامات  اموؤمرات  لقاعة  م�ضتقبلية  م�ضاريع  خططات  -  اإعداد 
امبنى الرئي�ض. وخترين جديدين لكلية طب ااأ�ضنان ي الطابق الثاي جناح )2( امبنى الرئي�ض.

- اإن�ضاء قاعات Seminar وجهيزها باأحدث امفرو�ضات والتجهيزات.
- ا�ضتحداث حمامات عامة ي موقف ال�ضيارات العام.

حرم الدبية
- اإن�ضاء كافتريا ي مبنى كليتي الهند�ضة والعلوم.

- اإعداد خططات حفل التخرج ال�ضنوي للعام اجامعي احاي.
- ت�ضميم وتركيب لوحات Scoreboard لزوم القاعة الريا�ضية امغلقة ي الدبية.

حرم طرابل�ض
.Bاإن�ضاء كافتريا وتلزمها ي الطابق ااأر�ضي من امبنى -

- جهيز وتركيب عدة خترات.
حرم البقاع

- جهيز قاعات الدرا�ضة وامباي.
- اإن�ضاء 3 خترات للبيئة.

- اإنهاء ترميم مباي وا�ضتامها وت�ضغيلها.

ثالثًا: اإدارة ال�ضوؤون الهند�ضية
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�ضالة ااألعاب الريا�ضية امغلقة 
امن�ضاأة حديثًا - حرم الدبية

مكتبة كلية الهند�ضة امعمارية

i CONNECT
البوابة ااإلكرونية للجامعة

 ATM BML Bank
حرم الدبية
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ما تزال ااإدارة تتابع مهامها وعلى وجه اخ�ضو�ض بكل ما يتعلق بتدريب العاملن على اأحدث التقنيات 
التعليمية  الهيئة  اأع�ضاء  واالكرونية  الورقية  امعامات  جميع  وتطوير  امالية،  بال�ضوؤون  اخا�ضة 

واموظفن، وقد تلخ�ضت تلك امهام هذا العام اجامعي ما يلي:
.Navision تدريب امحا�ضبن على نظام امحا�ضب اجديد -

- حويل اإ�ضعار مرتبات اموظفن اإى الريد ااإلكروي م�ضاعدة اإدارة احا�ضب ااآي.
- حويل مرتبات امعارين اإى البنوك.

- نقل ق�ضم ال�ضوؤون امالية اإى الطابق الثالث ي امبنى الرئي�ض ي حرم بروت.

الطاب  ب�ضوؤون  تتعلق  التي  والف�ضلية  وال�ضهرية  وااأ�ضبوعية  اليومية  الروتينية  بااأعمال  ااإدارة  ت�ضتمر 
دفع  ومتابعة  امالية  الطاب  اأر�ضدة  ومتابعة  الطاب  بطاقات  واإ�ضدار  والت�ضوير  الت�ضجيل  وعمليات 
الأق�شاط وحويلها اإلكرونيًا اأو ورقيًا من قبل البنوك التي تتعامل معها اإدارة ال�شوؤون امالية وت�شجيلها 
ي ملفات الطاب. كما ي�ضار اإى متابعة وتنفيذ القيود ااأكادمية للطاب التي ت�ضدر عن الكليات ومتابعة 
وتنفيذ ح�ضومات ااأخوة واأبناء العاملن اإ�ضافة اإى التوثيق ااإلكروي ملفات الطاب، وغرها من ااأعمال 

ااإدارية التي تتعلق بالطاب بطريقة مبا�رة اأو غر مبا�رة.
اإدارة امعلومات واحا�ضب ااآي للجامعة توفر البنى التحتية  ومع افتتاح حرم طرابل�ض كان لزامًا على 

والب�رية وااأدوات امنا�ضبة لهذا احرم.

1. ااأن�ضطة ي الفروع

حرم بروت
م تكبر �ضعة ااإنرنت على ال�ضبكة ااإلكرونية و�راء معدات جديدة للتكيف مع التو�ضع والطلب امتزايد 
امتزايد  واا�ضتعمال  للمكتبات  ااإلكرونية  واا�ضراكات  الفروع  افتتاح  ااإنرنت من جراء  على خدمات 

للبوابة ااإلكرونية للجامعة.

حرم الدبية
اإى �ضكن الطاب  ال�ضبكة ااإلكرونية الا�ضلكية ي حرم الدبية لي�ضل مداها  م ا�ضتكمال مراحل تو�ضيل 

وااأ�ضاتذة، كما م جهيز امبنى الريا�ضي ب�ضبكة اإلكرونية ا�ضلكية وو�ضله على ال�ضبكة ااأ�ضا�ضية.

حرم طرابل�ض
وكافة  و�ضويت�ضات  كابات  من  ااأ�ضا�ضية  التحية  بالبنى  طرابل�ض  فرع  ي   A,B,C امباي  جهيز  م  لقد 
التجهيزات ااإلكرونية لتوفر خدمة اات�ضال ااإلكروي باحرم الرئي�ض ي بروت عر اميكروويف بغية 
التوا�ضل مع برنامج بانر وا�ضتعمال خدمات ااإنرنت. كما م جهيز امبنى B ب�ضبكة ا�ضلكية ا�ضتعمال 

الطاب.
الهاتفي ي حرم  التي توؤمن اات�ضال   IP Telephony اإلكرونية  وم جهيز حرم طرابل�ض ب�ضبكة تلفون 

طرابل�ض داخليًا وخارجيًا عر ال�ضبكة ااإلكرونية.

رابعًا: اإدارة ال�ضوؤون امالية

خام�ضًا: اإدارة امعلومات واحا�ضب ااآي
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حرم البقاع
اقت�رت ااأعمال ي حرم البقاع على جهيز امكان بااإنرنت وتدريب م�ضوؤول احرم على كيفية ا�ضتعمال 

البوابة ااإلكرونية.

فرع ااإ�ضكندرية
القدم ي قطاع  الرنامج  اإى  ااإ�ضكندرية  فرع  ال�ضنوي ي  النظام  ام�ضجلن ي  الطاب  قيود  اإعادة  م 

احا�ضب ااآي لعدم ماءمة برنامج بانر لهذا النظام.

2. اأعمال التدريب

مركز  ي  متوا�ضلة  اأعمال  هي  وااإدارات  الكليات  ي  والعاملن  وااأ�ضاتذة  اموظفن  تدريب  اأعمال  اإن 
التدريب ي اإدارة امعلومات اأو ي الفروع بح�ضب احاجة. فقد م تدريب جميع موظفي حرم طرابل�ض على 
ا�ضتعمال البوابة ااإلكرونية للجامعة، كما م تدريب موظفي القبول والت�ضجيل ي هذا احرم على ا�ضتعمال 

بانر وكيفية اإ�ضدار بطاقات الطاب واإفادات اانت�ضاب وغرها من التقارير.
اإدارة موقعهم على  اإدارة امكتبات على ا�ضتعمال البوابة ااإلكرونية وعن كيفية  كذلك م تدريب موظفي 

هذه البوابة دون الرجوع اإى اإدارة امعلومات اإا ي احاات التقنية واخا�ضة.
اإلكرونيًا،  ااإنكليزية  للغة  اأورالوغ  برنامج  ا�ضتعمال  اللغات على  ق�ضم  ااأ�ضاتذة ي  تدريب  كما م كذلك 

.ENGL 104 والذي اأ�ضبح مقرراً ثابتًا حت رقم
لقد م اأي�ضًا ان�ضاأ موقع وتدريب موظفي مكتب �ضوؤون اخريجن ام�ضتحدث هذا العام، على ا�ضتعمال موقعهم 

على البوابة ااإلكرونية.
ا�ضتعمال  كيفية  على  اجامعة  فروع  كافة  ي  اجدد  الطاب  جميع  تدريب  م  فقد  �ضبق،  ما  اإى  اإ�ضافة 

والتوا�ضل عر البوابة ااإلكرونية للجامعة.

3. الرامج التنظيمية والتعليمية

التدري�ض،  الدرا�ضية اأع�ضاء هيئة  ااأماكن واجداول  الدرا�ضية لتوزيع  -  متابعة وتطوير برنامج اجداول 
بطريقة متوازية اأو غر متوازية. وقد م ي هذا ال�ضياق جربة الرنامج ي كلية الهند�ضة وكلية ال�ضيدلة، 
وم التن�ضيق مع كلية ال�ضيدلة لتثبيت جداول الكلية لاأعوام اجامعية القادمة، والذي �ضوف يكون له 
اأثراً اإيجابيًا على عمليات الت�ضجيل. كما يتم التن�ضيق حاليًا مع كلية العمارة للغر�ض ذاته، والعمل جار 
مع كلية الهند�ضة ا�ضتحداث جدول زمني مائم لعمل الكلية. كما اأنه �ضوف ي�ضار اإى ا�ضتعمال برنامج 

اجداول ي اجداول الدرا�ضية مختلف الكليات ي حرم طرابل�ض ي العام اجامعي 2012-2011.
-  متابعة تعليم اللغة ااإنكليزية عن بعد عر برنامج اأورالوغ، الذي اأثبت جاحه بالرغم من بع�ض العرات 
ي اات�ضال ااإلكروي وهو قيد امعاجة عن طريق ا�ضت�ضافة الرنامج ي �ضرفر ي اجامعة بحيث 

ي�ضبح اات�ضال عر ااإنرانت بدل ااإنرنت.

4. برنامج بانر والبوابة ااإلكرونية للجامعة

على �ضعيد برنامج بانر، فقد م اإحياء جنة التوجيه متابعة تفا�ضيل تطبيق هذا الرنامج، خ�ضو�ضًا على 
�ضعيد ا�ضتكمال العمل على برنامج اموارد الب�رية وبرنامج امالية وام�ضريات، وقد م موؤخراً ا�ضتبدال 
�ضلبي على برنامج بانر مع  اثر  اأي  التغير  لهذا  اأن يكون  ITS دون  الرناجن حت رعاية �ركة  هذين 
اا�ضتفادة من اإمكانيات هذين الرناجن لتحقيق اأهداف ااإدارات ام�ضتفيدة منهما. اأما على �ضعيد البوابة 
االكرونية، فان تطورها وتو�ضيع نطاق ا�ضتعمالها م�ضتمر مع ااأخذ بااعتبار ا مركزية اإدارة امعلومات 

والتوا�ضل عرها.
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بداأت اإدارة امكتبات منذ ت�رين ااأول 2010 بتغير وجهتها اإى مكتبات اأكر حداثة تتما�ضى مع الع�ر 
ي�ضمى  وما  التعليمية  العملية  تواكب  اأن  اأجل  من  وذلك  امقبلة  ااإلكرونية  امكتبة  نواة  وت�ضكل  الرقمي 
بالتعليم ااإلكروي من جهة، وتلبية حاجات البحث العلمي وتوفر امعلومات عن بعد وعلى مدار ال�ضاعة 
من جهة اأخرى. كما اأ�ضبحت مكتبات جامعة بروت العربية ع�ضو ي اإحاد امكتبات ااأكادمية اللبنانية 

Consortium، ما ي�ضاهم ي تطوير وح�ضن نوعية امجموعة ااإلكرونية ي امكتبات.

ولقد تناول التطوير امكتبي اأبعاد متعددة :

1. امكتبة ااإلكرونية

ي �شبيل حقيقها هناك ثاثة �روط:
- تنفيذ امهام امكتبية اإلكرونيًا وعر ااإنرنت وتقدم اخدمات اإلكرونيًا عن بعد، 24 على 24 �ضاعة

- اا�ضراك مجموعة اإلكرونية )قواعد بيانات وم�ضادر اإلكرونية من جات وكتب اإلكرونية(
- رقمنة امجموعة اخا�ضة باجامعة.

على �ضعيد  تنفيذ امهام امكتبية و اخدمات
كافة العمليات امكتبية مكننة، وتتم اإلكرونيًاوعر الواب.

- التزويد وي�ضم: �راء الكتب، اا�ضراك بالدوريات واإدارتها، اإدارة اموازنة
.Import/Export الفهر�ضة وتتم من خال الواب وعر ا�ضراكنا بـ"الفهر�ض العربي اموحد" ومن خال ما ي�ضمى بـ  -

"Web Dewey" الت�ضنيف اأي�ضًا يتم اإلكرونيًا عر ا�ضراكنا بـ -
- ااإعارة اأي�ضًا مكننة على ال�ضعيدين ااإعارة اخارجية وااإعارة الداخلية

كما تقدم امكتبة خدماتها اإلكرونيًا عر موقع امكتبة امتوفر على موقع اجامعة على ااإنرنت وهي على 
�ضبيل امثال: 

- كيفية اإعداد بيبلوغرافيا
- كيفية تقييم م�ضادر امعلومات امتوفرة على �ضبكة ااإنرنت

- تقنية كتابة البحوث
-  خدمة ASK Librarian والتي تتيح اأي م�ضتفيد التوا�ضل اإلكرونيًا مع امكتبة وال�ضوؤال حول اأي مو�ضوع 

واح�ضول على اجواب يتم خال مدة اأق�ضاها يومي عمل.

�ضاد�ضًا: اإدارة امكتبات

5. �ضفحة اجامعة ااإلكرونية

م تكليف جنة اإدارة ومتابعة ال�ضفحة ااإلكرونية للجامعة، كما م تكليف الدكتور اأحمد يون�ض متابعة 
هذه ال�ضفحة بالتن�ضيق مع اإدارة امعلومات. ولقد م تو�ضيع هذه ال�ضفحة على �ضعيد الكليات بحيث اأ�ضبح 
لكل كلية موقعها اخا�ض �ضمن موقع اجامعة والذي مكن تزويده بامعلومات بطريقة ا مركزية مبا�رة 
اإدارة  مع  التن�ضيق  خال  ومن  ااإدارات  قبل  من  ال�ضفحات  باقي  متابعة  ويتم  امعنية.  الكليات  قبل  من 

امعلومات.
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ام�ضادر ااإلكرونية
عملت اإدارة امكتبات على زيادة ملحوظة ي م�ضادرها ااإلكرونية لتغطي تدريجيًا كافة التخ�ض�ضات ي 

اجامعة.

اأ. قواعد البيانات
لدى اجامعة 12 قاعدة بيانات، وهي:

- Dentistry "كلية طب ااأ�ضنان"
- CHINAL Plus "كلية العلوم ال�ضحية"

- Up to Date "كلية الطب"
- Medline "كلية الطب"

- Computers & Applied Sciences Complete "كليةالعلوم: علوم الكمبيوتر"
- Emerald "كلية التجارة و اإدارة ااأعمال"

- Eric "كلية ااآداب - تربية"
- Library, Information Science & Technologies "كلية ااآداب-علوم امكتبات وتكنولوجيا امعلومات"

- Women's studies International "كلية ااآداب-درا�ضات امراأة"
- Academic Search Complete "قاعدة بيانات متعددة التخ�ض�ضات"

- ASK ZAD "قاعدة بيانات متعددة التخ�ض�ضات و هي باللغة العربية"
- Points of View Reference Center "عبارة عن م�ضتودع لوجهات النظر ي ختلف ميادين امعرفة"

E - Journals ب. امجات ااإلكرونية
بكل  اميكانيكية  والهند�ضة  امدنية  الهند�ضة  جاي  تغطي  اإلكرونية  جلة   58 امكتبة(  لدى  )اأو  لدينا 

تخ�ض�ضاتهما الدقيقة، اإ�ضافة اإى من�ضورات تتعلق باموا�ضفات وامقايي�ض اخا�ضة بهذين امجالن.
ت�ضدر هذه امجات وامن�ضورات من خال:

- AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS (ASCE)

- AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASME)

- AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI(

اإعداد م�روع رقمنة امجموعة اخا�ضة باجامعة
وهي عبارة عن ااأطروحات والر�ضائل اجامعية التي يزيد عددها على 7000، ااأبحاث وم�ضاريع البحث 

ال�ضادرة عن اجامعة وكذلك جموعة امخطوطات النادرة التي متلكها اجامعة.

2. عملية التزويد

م و�ضع �ضيا�ضة جديدة للتزويد، تتناول التنمية امتوازنة للمجموعات ي كافة الكليات بكل م�ضتوياتها 
ااأكادمية، كما تتناول كافة التخ�ض�ضات داخل كل كلية حيث ي�ضل عددها اإى حواي 200 تخ�ض�ض دقيق 

ي اجامعة باأكملها وي كافة امجمعات ي بروت والدبية وطرابل�ض.
ال�راء والتبادل والهدايا، مع  باأ�ضكالها امختلفة وهي  التزويد  اإمام عملية  اإدارة امكتبات على  حر�ض 
الدرا�ضية وللمنهج  الت�ضديد على مبداأ ال�راء بالدرجة ااأوى لتكون امجموعة امكتبية م�ضاندة للمقررات 
تنمية  من  لتزيد  الثانية  بالدرجة  فهي  والهدايا  التبادل  عمليتي  اأما  العلمي.  للبحث  وداعمة  ااأكادمي 

امجموعة، ولتدعيم �ضبل التعاون مع اموؤ�ض�ضات ااأخرى ام�ضابهة من جامعات وموؤ�ض�ضات بحثية.
يرافق مع �ضيا�ضة التزويد هذه اإجراءات التع�ضيب واجردة الدورية للمكتبات التي ت�ضاهم بدورها ي التنمية 

اجيدة للمجموعات.
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3. عملية التو�ضع

م اإن�ضاء مكتبة وهي تعتر امكتبة الثامنة ي اجامعة بعد امكتبات اخم�ض ي حرم بروت ومكتبتان 
ي حرم الدبية، واليوم هذه امكتبة ي حرم طرابل�ض، لتغطي التخ�ض�ضات امتوافرة وهي: التجارة واإدارة 

ااأعمال، الهند�ضة امعمارية، الهند�ضة، العلوم، العلوم ال�ضحية.
وهي مكتبة جهزة معدات وجهيزات ذات اموا�ضفات العامية.

4. التجهيزات

حر�ض اإدارة امكتبات على توفر التجهيزات ال�رورية الازمة للعمل من جهة، ومن جهة ثانية التجهيزات 
ال�رورية اإ�ضتخدامات الطاب.

ولقد م �راء Server جديد )اخا�ض بنظام امكتبة(، اإ�ضافة اإى عدد من احا�ضبات ااآلية "الكمبيوترات" 
لكافة ااأق�ضام العاملة ي امكتبة: التزويد الفهر�ضة والت�ضنيف وااإعارة.

5. اإ�ضدار قواعد وتعليمات جديدة للمكتبات

و�ضعت قواعد لاإعارة بحيث اأ�ضبحت متاحة ي جميع امكتبات �ضمن قيود على بع�ض امجموعات مثل 
امجات وامراجع وغرها.

و�ضع تعليمات خا�ضة م�ضتخدمي امكتبات، )متوفرة على �ضفحة امكتبة على ااإنرنت(.

6. موقع امكتبة على البوابة ااإلكرونية

م اإعداد �ضفحة جديدة للمكتبة عى موقع اجامعة، و هي عبارة عن 19 �ضفحة.

7. التدريب وتطوير امهارات واموارد الب�رية

اأن يكون ذلك ب�ضكل  الب�رية، على  اأن يواكبه تطوير ي اموارد  اأي تطوير وحديث اأي موؤ�ض�ضة ا بد  اإن 
م�ضتمر ودائم والتدريب ياأخذ ثاثة اأبعاد وهي:

اأ. تدريب ااأ�ضاتذة على ا�ضتخدام قواعد البيانات والبحث فيها؛

ب.  تدريب الطاب على ا�ضتخدام قواعد البيانات والبحث ي فهر�ض امكتبة، الخ... وبداأ العمل برامج ما 
، حيث يتم  ال�ضنة  ي�ضمى بالوعي امعلوماتي، وهي عبارة عن برامج تدريبية تقدم للطاب على مدار 

تدريب الطاب من قبل موظفي امكتبات على التاي:
- ا�ضتخدام فهر�ض امكتبات

- البحث ي قواعد البيانات اخا�ضة مكتبات اجامعة
- البحث ي امواقع امتاحة جانًا على �ضبكة ااإنرنت

امكتبة،  نظام  ا�ضتخدام  على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  امكتبية،  العمليات  كافة  على  امكتبات  موظفي  ج.  تدريب 
والتدريب على كافة ااإمكانيات امتوفرة فيه ا�ضتثماره ب�ضكل كامل )تزويد، فهر�ضة، ت�ضنيف، اإعارة ...( 
تدريب اموظفن اأي�ضًا على اجاز العمل اإلكرونيًا، كذلك التدريب على كيفية البحث ي قواعد البيانات.
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تلبية حاجات اخريجن ومواكبة لتطلعاتهم واآمالهم ودعمهم، اأن�ضاأت اجامعة مع بداية العام اجامعي 
العمل  النجاح واإيجاد فر�ض  ل�ضوؤون اخريجن فيها، يهتم ب�ضوؤونهم ومرافقة خطاهم نحو  احاي مكتبًا 
الائقة بهم وم�ضتواهم العلمي، للمحافظة على العاقة امتينة والطيبة التي تربطهم بجامعتهم، وتاأمن 

امرجع ال�ضالح واماذ ااآمن لهم.

الروؤية، امهمة، ااأهداف، امنافع

1. الروؤية

ي�ضعى مكتب �ضوؤون اخريجن ليكون حلقة الربط القوية والفاعلة بن اجامعة وخريجيها من جهة وبن 
اجامعة وامجتمعمن جهة ثانية.

2. امهمة

- التوا�ضل الدائم مع خريجي اجامعة؛
- التعرف على ال�ضخ�ضيات البارزة من خريجي اجامعة وحثهم على تقدم الدعم امعنوي وامادي لها؛

- ح�ضر انتقال الطاب اخريجن من البيئة التعليمية اإى البيئة العملية؛
- تعزيز العاقات مع اخريجن.

3. ااأهداف

- جمع خريجي اجامعة ي اأرجاء ال�ضتات؛
- م�ضاعدة اخريجن ي تنظيم عاقاتهم مع النقابات امهنية؛

-  ت�ضجيع اخريجن على التعاون فيما بينهم من منطلق توحيد ااأهداف القائمة وم�ضاعدة اخريجن اجدد 
لتاأمن عمل مائم؛

- درا�ضة �ضوق العمل ومتابعة الفر�ض امتاحة والوظائف امتوفرة ي لبنان وخارجه؛
- دعم امتخرجن معنويًا وثقافيًا واجتماعيًا وتنمية طاقاتهم؛

واخارج  لبنان  اأو جمعات ي  كت�ضكيل جمعيات متخرجن  قوة �ضاغطة  ت�ضكيل  على  اخريجن  -  حث 
والتوا�ضل مع اجمعيات اموجودة لدعم م�ضرة اجامعة والعمل على تطورها ام�ضتمر.

4. امنافع

- اإن�ضاء مكتب للتوظيف؛
- ا�ضتحداث بطاقات ا�ضتخدامها ي مرافق اجامعة، امكتبات، اماعب، القاعات الريا�ضية؛

- اإر�ضال ن�ضاطات اجامعة عر الريد االكروي؛
- ا�ضتحداث يوم تكرمي للخريجن؛

- تاأمن فر�ض تدريب لطاب ال�ضنوات ااأخرة؛
- تنظيم لقاءات اجتماعية وحفات متنوعة وم�ضاركتهم ي منا�ضبات اجامعة امختلفة؛

-  اا�ضتفادة من خرات اخريجينعراإقامة ندوات يلقيها خريجو اجامعة البارزون وامميزون من مدراء 
عامن واأطباء ومهند�ضن.

�ضابعًا: مكتب �ضوؤون اخريجن
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حرم بروت

من داخل حرم بروت

كلية الهند�ضة امعمارية
حرم الدبية

من داخل كلية الهند�ضة امعمارية
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المنح والجوائز
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1. امنح اممنوحة من اجامعة

- منحة للطالبة نوال احكواتي لدرا�ضة الدكتوراه بق�ضم العلوم البيولوجية والبيئية.
ااإ�ضعاع - ق�ضم  الوقاية من  الذرية ي دبلوم  اللبنانية للطاقة  الهيئة  النا�ضف من  -  منحة للطالبة ليلى 

الفيزياء وذلك بناء على ااتفاقية اموقعة بن اجامعة وامجل�ض الوطني للبحوث العلمية.
-  اإعفاء 6 طاب من الر�ضوم الدرا�ضية ي امرحلة اجامعية ااأوى وذلك ح�ضولهم على امراتب ااأوى ي 

�ضهادة الثانوية العامة اللبنانية.
- اإعفاء 289 طالبًا من ااأوائل الناجحن ي الف�ضول الدرا�ضية من الر�ضوم اجامعية.

- اإعفاء 100 من اأبناء العاملن واأع�ضاء هيئة التدري�ض ي اجامعة من الر�ضوم اجامعية.
- اإعفاء 15 طالبًا من اأوائل امتخرجن من ن�ضف الر�ضوم الدرا�ضية امقررة ي مرحلة اماج�ضتر.

تبعًا  الطابية  ام�ضاعدات  اإى �ضندوق  تقدموا  الذين  الدرا�ضية من  الر�ضوم  -  اإعفاء 788 طالبًا بجزء من 
معاير و�ضوابط منا�ضبة.

2. امنح اممنوحة من جهات خارجية

-  ثاث منح من جامعة Provence Aix Marseille 1 لثاث طالبات ي كلية ااآداب متابعة درا�ضة ف�ضل 
اخريف من كل عام جامعي مع اعتماد الدرجات التي ح�ضل عليها الطالبات.

-  منحة من الوكالة اجامعية للفرنكوفونية لطالبة من كلية ااآداب متابعة الدرا�ضة ي ف�ضل اخريف من 
التي  الدرجات  اعتماد  مع   Provence Aix Marseille 1 ااأكادمي 2011/2010 ي جامعة  العام 

ح�ضل عليها الطالبة.
-  تر�ضيح كل من ال�ضيدانية �ضمية م�ضطفى حجازي وال�ضيدانية مي حيي الدين �ضعب من كلية ال�ضيدلة 
لرنامج امنح للمتفوقن ي العلوم والتقانة العالية لفائدة الدول ااأع�ضاء ي البنك ااإ�ضامي للتنمية.

-  مويل 50% من امنحة اخا�ضة لدرا�ضة درجة اماج�ضتر ي التعليم الطبي لكل من ااأ�ضتاذة الدكتورة 
 Joint Master of Health Professions Education (JMHPE( جاء م�ضعل والدكتور حمد حوري من قبل
التابعة جامعة قناة ال�ضوي�ض وجامعة ما�ضريخت بعد موافقة امكتب ااإقليمي منظمة ال�ضحة العامية 

)القاهرة(.

1. اجوائز امقدمة من اجامعة

-  جائزة جمال عبد النا�ر للتفوق العلمي منح لطالب احا�ضل عل اأعلى معدل رقمي تراكمي نهائي ي 
اللي�ضان�ض اأو البكالوريو�ض ي كل ق�ضم من اأق�ضام كليات اجامعة، على اأن ا يقل تقدير الطالب عن جيد 

.“B” ًجدا

اأوًا: امنح

ثانيًا: اجوائز
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-  جوائز م�ضابقة ااإلقاء ي اللغة العربية الف�ضحى بن اجامعات اللبنانية، وحازت عليها هذا العام ي 
الدورة الرابعة للم�ضابقة اجامعات التالية:

اجائزة ااأوى وقدرها 3000 دوار اأمريكي منا�ضفة بن جامعة بروت العربية وجامعة اجنان.
اجائزة الثانية وقدرها 2000 دوار اأمريكي جامعة �ضيدة اللويزة.

اجائزة الثالثة وقدرها 1000 دوار اأمريكي جامعة القدي�ض يو�ضف.

2. اجوائز امقدمة من جهات خارجية

-  �ضارك عميد كلية الهند�ضة امعمارية ااأ�ضتاذ الدكتور ح�ضن عبد ال�ضام ي ع�ضوية اللجنة امكلفة بتقييم 
الر�ضيحات امقدمة جائزة الكويت لعام 2010 ي جال الراث العلمي العربي وااإ�ضامي )العمارة( ي 

مقر موؤ�ض�ضة الكويت لتقدم العلوم - الكويت ي 2010/12/3/11-27.
-  �ضارك الدكتور �ضعيد جزائري ع�ضو جل�ض كلية الهند�ضة امعمارية، ي ع�ضوية جنة التحكيم جائزة 
رفعت اجادرجي ي 2010/11/10، كما �ضاركت الكلية م�روعي التخرج لكل من ندى اللقي�ض وح�ضن 

عبد النبي عوا�ضة ي فعاليات ام�ضابقة.
-  حاز طاب كلية الهند�ضة التالية اأ�ضماوؤهم: جيد عيد، نا�ر يحي اأبو �ضاح، وليد عبد الرحمن العلي، 
 Student Design Exposition حمد عماد ال�ضايع وفي�ضل احمد مرحبا على امرتبة ااأوى عن م�ضابقة
وذلك عن م�روع Thermo - Electric Module. ونال الطاب عبد الرحمن نحوي، عمر الزعني، حمد 
جويدي، مهى يون�ض وغيث احريري على امرتبة الثانية ي ام�ضابقة ذاتها عن م�روع طائرة الهيلكوبر 
Helicopter. كما نال الطاب �ضادي كركبا، طارق عبد ال�ضمد، اأمن بيتموي ومي�ضم رميلي على امرتبة 

�ضما،  حمد  ن�ضار،  حمد،ح�ضن  اليا�ض  والطاب   Rapid Design Competition م�ضابقة  ي  ااأوى 
ال�ضارح احمد على امرتبة الثالثة ي ام�ضابقة ذاتها.

�ضمن  وذلك  ِعِلق"  ِخِلق  "يّلي  م�رحيتهم  عن  ااأول  بامركز  للجامعة  التابع  التمثيل  نادي  فريق  -  فاز 
فعالّيات امهرجان ام�رحي اجامعي الرابع الذي تقيمه وزارة الّثقافة على م�رح ق�ر ااأوني�ضكو ي 
2011/4/21، وام�رحية من تاأليف الفنان يحيى جابر اخراج ح�ضن ام�ري ا�راف الفنان و�ضام 

�ضباغ.
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الطاب الفائزون بجوائز
الدورة الرابعة م�ضابقة ااإلقاء

فريق نادي التمثيل الفائز
ي مهرجان ام�رح اجامعي الرابع
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العاقات الخارجية
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1. اانفتاح على اجامعات اللبنانية

كلية ااآداب
-  م�ضاركة ااأ�ضتاذة الدكتورة ناديا ا�ضكندراي ي اجتماع لو�ضع "ماج�ضتر اللغات احية التطبيقية وامهن 

ااقت�ضادية مو�ضع التنفيذ" ي جامعة الروح القد�ض - الك�ضليك ي 2010/9/27.
-  م�ضاركة ااأ�ضتاذة الدكتورة ناديا ا�ضكندراي ي اجتماع consortium الذي عقد ي جامعة الروح القد�ض 

- الك�ضليك ي 2010/9/29-28.
-  م�ضاركة الدكتور ب�ضر فرج ي اموؤمر الدوي الذي عقد ي جامعة القدي�ض يو�ضف ي بروت حول النتاج 

ااأدبي العربي للموارنة ي 2010/12/7-6.
 L’espace" عنوان:  حت  للفل�ضفة  الدوي  اموؤمر  ي  ا�ضكندراي  ناديا  الدكتورة  ااأ�ضتاذة  -  م�ضاركة 
Méditerranéen Porfiles et Defies" الذي عقد ي جامعة الروح القد�ض - الك�ضليك ي 2011/3/31.

كلية احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية
ح�ضور العميدة ااأ�ضتاذة الدكتورة حفيظة احداد وااأ�ضتاذ الدكتور حمد امجذوب مثًا رئي�ض اجامعة 

حفل تخرج الطاب ي جامعة احكمة ي 2010/11/26.

كلية الهند�ضة امعمارية
 Un Espace Dedie a l’Art et a la ح�ضور العميد ااأ�ضتاذ الدكتور ح�ضن عبد ال�ضام حا�رة حول  -

Lumiere ي قاعة امحا�رات مقر االبا - �ضن الفيل جامعة البلمند ي 2011/4/1.

 The التدري�ض حا�رة  اأع�ضاء هيئة  ال�ضام وجموعة من  الدكتور ح�ضن عبد  ااأ�ضتاذ  العميد  -  ح�ضور 
 Areen Architecture Series at the Department of Architecture and Design of the

American University of Beirut التي عقدت ي قاعة ع�ضام فار�ض ي اجامعة ااأمركية ي بروت 

ي 2011/5/4.

كلية الهند�ضة
ال�ضم�ضية ي اجامعة  الطاقة  ال�ضمني ي ور�ضة عمل عن  اأ�ضامة  والدكتور  الدكتور راجي حمدي  م�ضاركة 

اللبنانية ي 2010/10/8.

كلية ال�ضيدلة
-  ح�ضور العميد ااأ�ضتاذ الدكتور عبد اه اللقاي وعميدة كلية العلوم ال�ضحية اا�ضتاذة الدكتورة هند متوي 
اموؤمر الوطني ااأول لل�ضحة اجامعية الذي عقد ي كلية ال�ضحة العامة ي اجامعة اللبنانية ي الفنار 

ي 2011/3/17.
 Middle East Medical Assembly (MEMA) ح�ضور ااأ�ضتاذ الدكتور احمد اماح والدكتورة ما �ضوبرة اجتماع  -

I ي اجامعة ااأمركية ي بروت ي 2011/5/5.

كلية الطب
-  ح�ضور الدكتور حمد حوري موؤمر "ااأخاقيات الطبية ي كليات الطب" نظمته اجامعة ااأمركية ي 

بروت ي فندق جفينور روتانا ي 2010/9/18-17.

اأوًا: التعاون امحلي والدوي
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-  ح�ضور العميد ااأ�ضتاذ الدكتور حمد خ�ر "اموؤمر الطبي ااأربعة وااأربعن لل�رق ااأو�ضط" الذي عقد 
ي اا�ضمبلي هول ي اجامعة ااأمركية ي بروت ي 2011/5/5.

كلية طب ااأ�ضنان
 The 7th ي:  �ضجعان  لو�ضيت  الدكتورة  وااأ�ضتاذة  عثمان  ع�ضام  الدكتور  ااأ�ضتاذ  العميد  م�ضاركة 

International Meeting of SENAME الذي عقد ي جامعة القدي�ض يو�ضف ي 2010/10/30-29.

كلية العلوم ال�ضحية
-  ح�ضور الدكتورة ابت�ضام �ضعب، الدكتور حام الرفاعي وال�ضيدة ديانا خاجي موؤمر "احدث التطورات ي 

العاج الفيزيائي" ي م�ضت�ضفى اجامعة ااأمركية ي بروت ي 2010/9/23.
احدث  ديانا خاجي حا�رة عن  وااأ�ضتاذة  الرفاعي  الدكتور حام  ابت�ضام �ضعب،  الدكتورة  -  ح�ضور 

التطورات ي العاج الفيزيائي ي م�ضت�ضفى اجامعة ااأمركية ي 2010/9/23.
"ارتقاء رعاية ااأمومة ي  اللقاء الوطني ااأول بعنوان:  -  ح�ضور العميدة ااأ�ضتاذة الدكتورة هند متوي 
ال�ضكانية  البحوث  مركز   - ااأمومة  �ضامة  فريق  مع  بالتعاون  امراأة  �ضحة  مركز  نظمه  لبنان" الذي 
وال�ضحية ي اجامعة ااأمركية واجمعية اللبنانية لاأمرا�ض الن�ضائية والتوليد ووزارة ال�ضحة العامة 

الذي عقد ي اجامعة ااأمركية ي بروت ي 2010/10/1.

2. التوا�ضل مع الهيئات امحلية والدولية

اأ. الهيئات امحلية:

كلية ااآداب
-  لقاء ااأ�ضتاذ الدكتور حمد علي القوزي مع ال�ضيدة كاتيا حداد اأمن �ر امجل�ض ااأعلى للطفولة لتن�ضيق 

الن�ضاطات ي وزارة ال�ضوؤون ااجتماعية ي 2010/9/25.
-  م�ضاركة الدكتور فوز عبد اه موؤمر "ااحاد العربي للمكتبات وامعلومات" جمعية امكتبات اللبنانية 

ي 2010/10/4.
-  ح�ضور ااأ�ضتاذة الدكتورة ناديا ا�ضكندراي احلقة التي عقدت ي نادي خريجي جمعية امقا�ضد اخرية 
ااإ�ضامية ي بروت حول احوار ااإ�ضامي ام�ضيحي على ام�ضتوى امحلي وااإقليمي ي 2010/12/2.
   First International Conference on Effective:موؤمر ي  حلمي  احمد  ليلى  الدكتورة  -  ح�ضور 

Teaching & Learning in Higher Education ي 2010/12/6.

ال�ضوؤون  لوزارة  التابع  الطفولة  جان  اإطاق  حفل  ي  القوزي  علي  حمد  الدكتور  ااأ�ضتاذ  -  م�ضاركة 
ااجتماعية ي 2011/2/21.

-  م�ضاركة الدكتور جمال جاهد ي حفل اإطاق اللجان التن�ضيقية ي ق�ر ااوني�ضكو حول اإطاق اآلية 
عمل التح�ضر للخطة الوطنية للطفولة وااإعداد للتقرير الوطني الرابع حول اأو�ضاع ااأطفال ي لبنان 

ي 2011/2/23.
-  م�ضاركة ااأ�ضتاذ الدكتور ح�ضان حاق ي موؤمر "كتابة التاريخ اللبناي" الذي نظمته الهيئة الوطنية 

لكتابة التاريخ اللبناي ي بروت ي 2011/3/25.

كلية احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية
-  رئا�ضة ااأ�ضتاذ الدكتور حمد امجذوب للجل�ضة ااأوى واإلقاء كلمة ي موؤمر اجمعية اللبنانية لفل�ضفة 
القانون: "اقراحات من اجل ح�ضن تنفيذ ااإدارة للقرارات الق�ضائية" ي بيت امحامي - بروت ي 

.2010/9/24
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-  اإلقاء مداخلة لاأ�ضتاذ الدكتور حمد امجذوب ي امنتدى القومي العربي منا�ضبة احتفاات 28 �ضبتمر 
ي دار الندوة - بروت ي 2010/9/29.

-  ح�ضور العميدة ااأ�ضتاذة الدكتورة حفيظة احداد اموؤمر الدوي امنظم من قبل جل�ض الق�ضاء ااأعلى 
ومعهد الدرو�ض الق�ضائية بعنوان "القا�ضي وظاهرة احدود" و�ضاركت العميدة باإلقاء حا�رة بعنوان: 
"La Litispendance et les Lois de Police Etrangeresdevant le Judge Libanaise/Arabe" ي 

امركز اجديد معهد الدرو�ض الق�ضائية ي 2010/10/22.
امركز ي  مقر  البحوث ي �ضيدا ي  مركز  اإحياء  ندوة حول  امجذوب  الدكتور حمد  ااأ�ضتاذ  -  ح�ضور 

.2010/10/23
-  م�ضاركة ااأ�ضتاذ الدكتور حمد امجذوب ي تقدم واإدارة ندوة "رجال الدين وال�ضاأن العام" �ضارك فيها 
ال�ضيخ مالك ال�ضعار )مفتي طرابل�ض( وامطران اليا�ض الكفوري )مطران اجنوب( وال�ضيد هاي فح�ض ي 

امجل�ض الثقاي للبنان اجنوبي ي 2010/10/28.
-  م�ضاركة ااأ�ضتاذ الدكتور حمد امجذوب بدرا�ضة عن جرائم اإ�رائيل ومقا�ضاتها اأمام امحاكم الدولية 
ي  بروت  ي  واا�ضت�ضارات  للدرا�ضات  الزيتونة  مركز  ي  الدوي"  والقانون  "اإ�رائيل  عنوان:  حت 

.2010/11/29
-  م�ضاركة ااأ�ضتاذ الدكتور حمد امجذوب ي حلقة فكرية عن م�ضتقبل ام�ضيحين ي ال�رق العربي الذي 

نظمها التلفزيون الركي ي بروت ي 2010/12/22.
-  م�ضاركة العميدة ااأ�ضتاذة الدكتورة حفيظة احداد ي ندوة: "دور الق�ضاء ي تفعيل التحكيم" التي عقدت 

ي معهد الدرو�ض الق�ضائية ي لبنان حت رعاية وزارة العدل ي 2011/1/14.
-  م�ضاركة ااأ�ضتاذ الدكتور حمد امجذوب والدكتور ح�ضن عثمان ي اموؤمر الذي نظمته اجمعية اللبنانية 
لفل�ضفة القانون ي بيت امحامي بعنوان: "اإدارة �ضحيحة - قرارات اإدارية �ضحيحة" ي 2011/4/4.

-  ح�ضور العميدة ااأ�ضتاذة الدكتورة حفيظة احداد والدكتور حمد �ضعيد عبد الرحمن والدكتور م�ضطفى 
اأبو عمرو موؤمر �ضمان جودة التعليم العاي بعنوان "نحو بناء منظومة وطنية متكاملة ل�ضمان جودة 

التعليم العاي ي لبنان" ي ق�ر ااوني�ضكو - بروت ي 2011/4/29.
-  ح�ضور العميدة ااأ�ضتاذة الدكتورة حفيظة احداد موؤمر حول العدالة اجنائية الدولية من تنظيم الهيئة 
العلمية لن�ر الثقافة القانونية ي العام العربي ومنظمة عدل با حدود بالتعاون مع امحكمة اخا�ضة 
تطور  بلبنان  اخا�ضة  وامحكمة  الدولية،  اجنائية  امحكمة  اإى  اخا�ضة  امحاكم  "من  بعنوان  بلبنان 

الق�ضاء اجنائي الدوي" الذي عقد ي فندق الب�ضتان - بيت مري ي 2011/5/26.

كلية التجارة واإدارة ااأعمال
م�ضاركة العميدة ااأ�ضتاذة الدكتورة نهال م�ضطفى كمتحدث رئي�ضي ي "موؤمر التنمية ام�ضتدامة" الذي 

نظمته نقابة امهند�ضن ي البيال ي 2011/5/3-1.

كلية الهند�ضة
-  ح�ضور العميد ااأ�ضتاذ الدكتور خالد بغدادي وااأ�ضتاذ الدكتور �ضبحي ابو �ضاهن ي امنتدى العربي 
للبيئة والتنمية: Reunion autour de l’office Mediterranee de la Jeunesse ي فندق احبتور - 

�ضن الفيل ي 2010/11/5-4.
Green Building ي نقابة  اأ�ضامة ال�ضمني ندوة بعنوان  -  ح�ضور ااأ�ضتاذ الدكتور علي حمود والدكتور 

امهند�ضن ي 2010/11/26.
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كلية العلوم
-  م�ضاركة العميد ااأ�ضتاذ الدكتور حنفي هليل، عميد كلية الهند�ضة ااأ�ضتاذ الدكتور خالد بغدادي وااآن�ضة 
ليال اأبو �ضاهر وال�ضيدة منى كرنيب وال�ضيدة يا�ضمن العاكوم ي موؤمر "امياه اإدارة م�ضتدامة" الذي 

عقد ي اوتيل احبتور ي 2010/11/5-4.
 44th MEMA العليا ور�ضة عمل  الدرا�ضات  اإى طاب  ال�ضيد م�ضطفى بااإ�ضافة  الدكتور حمد  -  ح�ضور 

Program ي اجامعة ااأمركية ي بروت ي 2011/5/7.

-  ح�ضور ااأ�ضتاذ الدكتور غ�ضان يون�ض اجتماع جنة التعاون اجامعي امنبثقة عن رابطة جامعات لبنان 
ي اجامعة اللبنانية ااأمركية ي 2011/5/30.

كلية ال�ضيدلة
-  م�ضاركة العميد ااأ�ضتاذ الدكتور عبد اه اللقاي والدكتورة هانيا النقا�ض وااأ�ضتاذ الدكتور �ضاح الدين 
بدر الدين من كلية الطب ي اإطاق احملة الوطنية للتوعية �ضد اأمرا�ض �رطان الثدي 2010 حت �ضعار: 

Four Seasons ي 2010/10/1. "مكن ي�ضتهدفك، الك�ضف امبكر ينقذ احياة" ي فندق 
-  ح�ضور العميد ااأ�ضتاذ الدكتور عبد اه اللقاي واأع�ضاء هيئة التدري�ض وم�ضجل الكلية اموؤمر الثامن ع�ر 
لنقابة �ضيادلة لبنان حت عنوان: "�ضمان اجودة ي العمل ال�ضيداي" ي فندق احبتور ي 31-30/ 

.2010/10
-  قيام وفد من الكلية يتاألف من ااأ�ضتاذة الدكتورة هدى امرادي، ااأ�ضتاذة الدكتورة مهى اأبو العا، الدكتور 

حمد عي�ضى والدكتور ب�ضام حنيني بزيارة م�ضنع Benta للت�ضنيع الدوائي ي 2010/11/26.
-  ح�ضور الدكتورة هانيا النقا�ض اللجنة الدموغرافية لدرا�ضة فروع اجامعة ي وزارة الربية ح�رتها 

ي وزارة الربية والتعليم العاي - ااوني�ضكو ي 2011/3/22.
 Benta Trading اإى م�ضنع  الكلية برحلة علمية  الدكتورة هدى امرادي مع طاب من  ااأ�ضتاذة  -  قيام 

لاأدوية ي 2011/4/7.

كلية الطب
-  ح�ضور العميد ااأ�ضتاذ الدكتور جمد خ�ر "اموؤمر العلمي الرابع للجمعية الطبية ااإ�ضامية ي لبنان" 

للرعاية ال�ضحية لذوي ااحتياجات اخا�ضة ي بيت الطبيب ي 2010/9/21.
لعام  الطب  جديد  "ما  التا�ضع  الطبي  امقا�ضدي  اموؤمر  خ�ر  حمد  الدكتور  ااأ�ضتاذ  العميد  -  ح�ضور 

2010" ي فندق اموفنبيك ي 2010/10/7.
-  م�ضاركة ااأ�ضتاذ الدكتور �ضاح الدين بدر الدين ي موؤمر اجمعية اللبنانية اأمرا�ض اجهاز اله�ضمي 

ي بيت الطبيب ي 2010/10/8.
-  ح�ضور ااأ�ضتاذ الدكتور �ضاح الدين بدر الدين ي اجتماع ي بيت الطبيب بهدف در�ض ااخت�ضا�ضات 

الطبية ي 2010/12/28.
-  ح�ضور العميد ااأ�ضتاذ الدكتور حمد خ�ر افتتاح ام�ضت�ضفى الركي التخ�ض�ضي لل�ضدمات واحروق ي 

ام�ضت�ضفى الركي - �ضيدا ي 2010/11/25.
- م�ضاركة الدكتور حمد حوري ي تقييم اممار�ضة امهنية، الذي عقد ي بيت الطبيب ي 2011/2/3.

كلية طب ااأ�ضنان
الدكتور فايز  الدكتور مدحت عبد اه وااأ�ضتاذ  الدكتور ع�ضام عثمان وااأ�ضتاذ  ااأ�ضتاذ  العميد  -  ح�ضور 

�ضالح"موؤمر نقابة طب ااأ�ضنان ي لبنان" ي ق�ر اموؤمرات - ال�ضبية ي 2010/9/24-23.
ي  ال�ضحة  وزارة  ي  ااخت�ضا�ض  جنة  اجتماع  ي  �ضجعان  لو�ضيت  الدكتورة  ااأ�ضتاذة  -  م�ضاركة 

.2010/10/18
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كلية العلوم ال�ضحية
-  ح�ضور ااأ�ضتاذة الدكتورة فكرات ال�ضحن ااجتماع ال�ضنوي للجمعية العلمية لرقق العظام واا�ضطرابات 
ااي�ضية للعظام الذي نظمته اجمعية العلمية لرقق العظام واا�ضطرابات ااي�ضية للعظام الذي عقد ي 

فندق اموفنبيك ي بروت ي 2010/12/4-3.
-  ح�ضور ااأ�ضتاذة الدكتورة فكرات ال�ضحن ندوة عن التا�ضيميا الذي نظمه فريق امركز الطبي للرعاية 

امزمنة، الذي عقد ي اجامعة ااأمركية للعلوم والتكنولوجيا ي 2011/3/18.
 Evidence Based Practices :ح�ضور الدكتورة ن�رين عزت وااأ�ضتاذة مرنا فواز موؤمر علمي بعنوان  -
-21 ي  الطبي  كليمن�ضو  مركز  ي   in Infection Control & Hospital Epidemiology Course

.2011/3/22
-  ح�ضور الدكتورة ن�رين عزت وااأ�ضتاذة مرنا فواز موؤمر "ااأحدث ي اآام ال�رطان والرعاية املطفة" 
اجامعة   - للتمري�ض  احريري  مدر�ضة  مع  بالتعاون  الطبية  ااأو�ضط  ال�رق  جموعة  نظمته  الذي 
ااأمركية واجمعية اللبنانية لدرا�ضة ااآام وااحاد اللبناي �ضد ال�رطان الذي عقد ي فندق اجفينور 

ي 2011/5/6.
عزت  ن�رين  والدكتورة  طه  ناديا  الدكتورة  وااأ�ضتاذة  متوي  هند  الدكتورة  ااأ�ضتاذة  العميدة  -  ح�ضور 
اموؤمر العامي ااأول حت عنوان "العومة والتمري�ض: حديات واآفاق" الذي نظمته نقابة اممر�ضن 

واممر�ضات ي لبنان والذي عقد ي فندق احبتور ي 2011/5/12.
-  ح�ضور العميدة ااأ�ضتاذة الدكتورة هند متوي ي احتفالية ن�ر "التقرير الدوي عن تعليم امهن ال�ضحية 
ي القرن الواحد والع�رين" الذي نظمته مدر�ضة احريري للتمري�ض والذي عقد ي اجامعة ااأمركية 

ي بروت ي 2011/5/20.

ب. الهيئات الدولية

كلية ااآداب
 III م�ضاركة ااأ�ضتاذة الدكتورة ناديا ا�ضكندراي لو�ضع م�روع اتفاقية مع  جامعة ال�ضوربون - باري�ض  -

ي 2010/9/21.
الرقمي"  للقطب  ال�ضنوي  "اموؤمر  اجامعة  رئي�ض  مثلة  ا�ضكندراي  ناديا  الدكتورة  ااأ�ضتاذة  -  ح�ضور 

للوكالة اجامعية للفرنكوفونية ي طرابل�ض ي 2010/10/26.
-  م�ضاركة ااأ�ضتاذة الدكتورة ناديا ا�ضكندراي ي مداخلة حول "اللغة الفرن�ضية ي بلدان البحر ااأبي�ض 
ي  البيال  ي  الفرن�ضي  الكتاب  معر�ض  ن�ضاطات  اإطار  ي  الثقافية  الن�ضاطات  �ضمن  امتو�ضط" 

.2010/10/29
 Symposium on Regional Cooperation of Information  2011 اه  عبد  فوز  الدكتور  -  ح�ضور 

Service Professional الذي نظمته جمعية امكتبات ي تايوان ي 2010/11/25-24.

اجامعات  ي  الفرن�ضية  اللغة  اأق�ضام  روؤ�ضاء  اجتماع  ي  ا�ضكندراي  ناديا  الدكتورة  ااأ�ضتاذة  -  م�ضاركة 
الفرنكوفونية ي ال�رق ااأو�ضط التابعة للوكالة اجامعية للفرنكوفونية ي 2010/12/20.

اجامعية  الوكالة  موؤمر  ي  اجامعة  رئي�ض  مثلة  ا�ضكندراي  ناديا  الدكتورة  ااأ�ضتاذة  -  م�ضاركة 
ي  اللغة  وعلوم  والرجمة  الفرن�ضية  اللغة  دكتوراه  معهد  اإن�ضاء  دم�ضق  ي  عقد  الذي  للفرنكوفونية 

.2011/1/12-10
التي عقدت   "Building Story Library Association" الدكتور فوز عبد اه ور�ضة عمل حول:  -  ح�ضور 

بالتعاون مع جمعية امكتبات الدولية وااحاد الدوي للمكتبات واموؤ�ض�ضات ي 2011/1/24.
ق�ضم   - واموؤ�ض�ضات  للمكتبات  الدوي  لاحاد  ال�ضنة  منت�ضف  لقاء  اه  عبد  فوز  الدكتور  -  ح�ضور 
 Building Strong Library بعنوان: حا�رة  واإلقاء  كونغ  هونغ  مدينة  ي  واوقيانيا  اآ�ضيا 

Association: The Experience of the Lebanese Library Association ي 2011/2/14.
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-  ح�ضور الدكتور فوز عبد اه موؤمر حول "تعليم علم امكتبات وامعلومات ي مدينة تايوان وتقدم ورقة 
حول: "Challenges & Collaboration in LIS Education in West Asia & Arab Countries" ي 

.2011/2/25-24

كلية احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية
-  ح�ضور العميدة ااأ�ضتاذة الدكتورة حفيظة احداد وعميدة كلية التجارة واإدارة ااأعمال ااأ�ضتاذة الدكتورة 
نهال م�ضطفى حفل افتتاح اموؤمر ام�ري العربي ال�ضنوي لعام 2010 بعنوان: "الدور الدوي اجديد 
للم�ضارف العربية" حت رعاية رئي�ض جل�ض الوزراء ااأ�ضتاذ �ضعد احريري، الذي نظمه احاد ام�ضارف 
العربية بالتعاون مع ااحاد الدوي للم�رفين العرب وم�رف لبنان وجمعية م�ضارف لبنان والذي 

عقد ي فندق فيني�ضيا ي بروت ي 2010/11/25.
-  ح�ضور العميدة ااأ�ضتاذة الدكتورة حفيظة احداد وعميد كلية ال�ضيدلة ااأ�ضتاذ الدكتور عبد اه اللقاي 
الثالث  العربي  التقرير  اإطاق  حفل  ال�ضام  عبد  ح�ضن  الدكتور  اا�ضتاذ  امعمارية  الهند�ضة  كلية  وعميد 
للتنمية الثقافية بح�ضور �ضاحب ال�ضمو املكي ااأمر خالد الفي�ضل رئي�ض موؤ�ض�ضة الفكر العربي ووزراء 

عرب وروؤ�ضاء حرير �ضحف ودوريات عربية ي فندق فيني�ضيا - ي 2010/12/7.

كلية التجارة واإدارة ااأعمال
بريادة  اخا�ض  ااأردن  ااجتماعية م�روع مبو�ض ي  العمل  ور�ضة  �ضليم ي  احمد  الدكتور  -  م�ضاركة 

ااأعمال ي 2010/11/23-20.
الوكالة  نظمتها  احكمة  جامعة  ي  حا�رة  م�ضطفى  نهال  الدكتورة  ااأ�ضتاذة  العميدة  -  ح�ضور 
 Tourism Culturel et Patrimoine :الفرنكوفونية حت رعاية وزير ال�ضياحة وال�ضفارة البلجيكية بعنوان

ي2010/11/23.
-  م�ضاركة الدكتور احمد �ضليم والدكتورة ليلى عبود من ي ور�ضة العمل ااجتماعية م�روع مبو�ض ي 

انكلرا اخا�ض بريادة ااأعمال ي 2011/4/9-3.

كلية الهند�ضة امعمارية
-  م�ضاركة العميد ااأ�ضتاذ الدكتور ح�ضن عبد ال�ضام ي ندوة نظمتها ال�ضفارة الفرن�ضية ي لبنان اأدارها 
رئي�ض الوزراء ااأ�ضبق للجمهورية الفرن�ضية لوران فابيو�ض عن اآخر موؤلفاته ي ق�ر ال�ضنوبر ي بروت 

ي 2011/3/30.

كلية الهند�ضة
ي  ايطاليا  ي   Lowara & Elbi �ركة  قبل  من  عمل  ور�ضة  حمود  علي  الدكتور  ااأ�ضتاذ  -  ح�ضور 

.2010/9/24
 A Regional Learning Seminar of ANQAHE & :ح�ضور ااأ�ضتاذ الدكتور �ضبحي اأبو �ضاهن موؤمر  -

DAAD الذي عقد ي فندق ال�ضفر ي القاهرة ي 31-30 /2010/10.

اأبو �ضاهن كمراقب من قبل وزارة الربية والتعليم العاي ي زيارة  -  م�ضاركة ااأ�ضتاذ الدكتور �ضبحي 
اعتماد برامج الهند�ضة للجامعة اللبنانية ااأمركية من قبل هيئة اعتماد برامج الهند�ضة والتكنولوجيا 

ااأمركية ABET ي اجامعة اللبنانية ااأمركية ي 2010/11/7.
-  ح�ضور الدكتور راجي حمدي لقاء Fall Meeting-AGU الذي عقد ي �ضان فرن�ضي�ضكو - كاليفورنيا ي 

الوايات امتحدة ااأمركية ي 2010/12/13.
-  م�ضاركة ااأ�ضتاذ الدكتور �ضبحي اأبو �ضاهن ي اأعمال برنامج مبو�ض حول القيادة ي التعليم العاي 

ي 2011/1/28.
-  ح�ضور العميد ااأ�ضتاذ الدكتور خالد بغدادي وعميد كلية الطب ااأ�ضتاذ الدكتور حمد خ�ر والدكتور 

حمد حوري من كلية الطب موؤمر "احاد اجامعات العربية" الذي عقد ي ااأردن ي 2011/3/15.
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كلية ال�ضيدلة
- ح�ضور الدكتورة هانيا النقا�ض اليوم الوطني لتمبو�ض ي وزارة الربية والتعليم العاي ي 2010/12/20.
التعليم العاي )برنامج مبو�ض( ي  الن�ضائية ي  النقا�ض ور�ضة عمل للقيادات  الدكتورة هانيا  -  ح�ضور 

جامعة الفيوم ي جمهورية م�ر العربية ي 2011/1/3.

كلية الطب
ح�ضور العميد ااأ�ضتاذ الدكتور حمد خ�ر حفل توقيع وتد�ضن كتاب "امعرفة قوة واحرية اأي�ضًا" للملحق 

الثقاي ال�ضعودي ي فندق اموفنبيك ي 2010/10/4.

كلية الطب ااأ�ضنان
ح�ضور الدكتور جام�ض ونكلر من جامعة ديرويت حا�راً ومدربًا لطاب الكلية ي 2011/5/31-28.

كلية العلوم ال�ضحية
التمري�ض  لكليات  العلمية  للجمعية  ع�ر  الثاي  ااجتماع  متوي  هند  الدكتورة  ااأ�ضتاذة  العميدة  ح�ضور 

العربية ي جامعة نزوى ب�ضلطنة عمان ي 2010/12/16-14.

3. بيان بع�ضوية اجامعة ي ااحادات وامنظمات

- احاد اجامعات العربية
- ااحاد الدوي للجامعات

- احاد جامعات العام ااإ�ضامي
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)I -

Conférence des Recteurs de la Région du Moyen-Orient (CONFREMO)I -
Réseau International Francophone des Établissements -

De Formation de Formateurs (RIFEFF)I -
EcoleDoctorale de Droit du Moyen-Orient (EDDMO)I -

Collège Doctoral de Français au Moyen Orient (CODFRAMO)I -
- ااحاد الدوي لروؤ�ضاء اجامعات

- رابطة جامعات لبنان
Euro-Mediterranean University (EMUNI)I -

Euromed Permanent University Forum (EPUF)I -
International Council for Open & Distance Education(ICDE)I -

- ااحاد الدوي جمعيات وموؤ�ض�ضات امكتبات
Consortium اإحاد امكتبات ااأكادمية اللبنانية -

- امنظمة العربية للم�ضوؤولن عن القبول والت�ضجيل ي اجامعات بالدول العربية
- جمعية كليات طب ااأ�ضنان العربية )احاد اجامعات العربية(

- اجمعية العلمية لكليات ال�ضيدلة ي الوطن العربي )احاد اجامعات العربية(
- جمعية كليات اإدارة ااأعمال والعلوم التجارية

- ي اجامعات العربية )احاد اجامعات العربية(
Union of International Associations (UIA( -

- اجمعية العلمية لكليات التمري�ض العربية )احاد اجامعات العربية(
- رابطة اجامعات ااإ�ضامية
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United Nations Global Compact -
Association for Dental Education in Europe (ADEE)I -

- امنتدى العربي للبيئة والتنمية

بيان باأ�ضماء ااحادات التي ان�ضمت اليها اجامعة خال العام ااأكادمي 2011/2010
- جمعية كليات اإدارة ااأعمال والعلوم التجارية ي اجامعات العربية)احاد اجامعات العربية(

Union of International Associations (UIA) -
- اجمعية العلمية لكليات التمري�ض العربية )احاد اجامعات العربية(

- رابطة اجامعات ااإ�ضامية
United Nations Global Compact -

Association for Dental Education in Europe (ADEE)I -
- امنتدى العربي للبيئة والتنمية

Consortium اإحاد امكتبات ااأكادمية اللبنانية -

1. اجامعات

كلية ااآداب
- جامعة �ضتوكهوم - ال�ضويد

- جامعة �ضافوا - فرن�ضا
- جامعة �ضارل ديغول- ليل III - فرن�ضا

- جامعة كلود برنار-ليون I - فرن�ضا
- جامعة بروفان�ض-اك�ض مر�ضيليا I - فرن�ضا + )ملحق خا�ض بتبادل ااأ�ضاتذة(

- جامعة بورغون - فرن�ضا + )ملحق ب�ضاأن ادب التعبر الفرن�ضي وتعليم الفرن�ضية كلغة ثانية(
- جامعة ايزيو ESEO - فرن�ضا

- جامعة اميوي EMUNI - ااحاد ااأوروبي - �ضلوفينيا
- اجامعة اللبنانية - لبنان

- امعهد ااورومتو�ضطي لعلم امخاطر - فرن�ضا
- جامعة باري�ض / ال�ضوربون )باري�ض IV( - فرن�ضا

- امجل�ض الوطني للبحوث العلمية - الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية - لبنان
- الوكالة اجامعية للفرنكوفونية - معهد دكتوراه احقوق لل�رق ااأو�ضط

- جامعة ها�ضيتيب - تركيا
- موؤ�ض�ضة �ضادجي�ضت ايد (SudgestAid) - ايطاليا

- جامعة لينك كامب�ض - ايطاليا

ثانيًا: ااتفاقيات
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بيان بااتفاقيات التي عقدتها اجامعة خال العام ااأكادمي 2011/2010
- امعهد ااورومتو�ضطي لعلم امخاطر - فرن�ضا

- جامعة باري�ض/ال�ضوربون )باري�ض IV( - فرن�ضا
- امجل�ض الوطني للبحوث العلمية - الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية - لبنان

- الوكالة اجامعية للفرنكوفونية - معهد دكتوراه احقوق لل�رق ااأو�ضط
- جامعة ها�ضيتيب - تركيا

- موؤ�ض�ضة �ضادجي�ضت ايد (SudgestAid) - ايطاليا
- جامعة لينك كامب�ض - ايطاليا

2. ام�ضت�ضفيات

- م�ضت�ضفى حّمود
- م�ضت�ضفى ال�ضاحل

- م�ضت�ضفى امقا�ضد اخرية ااإ�ضامية
- م�ضت�ضفى دار العجزة ااإ�ضامية

- م�ضت�ضفى رفيق احريري اجامعي
- م�ضت�ضفى جمعية العناية بالطفل وااأم

- م�ضت�ضفى الزهراء
- م�ضت�ضفى �ضيدا احكومي

بيان باأ�ضماء ام�ضت�ضفيات التي عقدت معها اجامعة اتفاقيات خال العام ااأكادمي 2011/2010

م�ضت�ضفى �ضيدا احكومي

اأمن عام امجل�ض الوطني
للبحوث العلمية د.معن حمزة

بعد اإم�ضاء اإتفاقية مع اجامعة 
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النشاطات الطابية
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اأهم ااأن�ضطة العلمية الطابية التي قامت بها الكليات خال العام اجامعي 2011/2010.

كلية ااآداب
اأ. ق�ضم اللغة ااإنكليزية

 Teaching Methodology, Assessment & Classroom :ور�ضة عمل على مدار ثاثة اأ�ضابيع بعنوان  -
.Management

ب. ق�ضم ااإعام
- دورة تدريبية بالتعاون مع موؤ�ض�ضة �ضمر ق�ضر 2011/5/20-16.

- دورة تدريبية مع موؤ�ض�ضة مهارات ي موز2011.
- ندوة حول حكومة الظل الثانية بالتعاون مع جمعية النهار ي 2011/5/24.

ج. دبلوم درا�ضات امراأة
-  ور�ضة عمل اأجريت على مدار يومن حول الو�ضائط امتعددة وامراأة، قام بها اأ. د. كابوت�ض ااأ�ضتاذ الزائر 

من جامعة ال�ضوريون.
-  ور�ضة عمل حول "ااجار بامراأة" عقدها اأ. د. حمد مطر من جامعة "John Hopkins" ي �شباط 2011.

وي جال اآخر نظمت كلية ااآداب يومًا ترفيهيًا منا�ضبة "يوم اليتيم" حيث م ا�ضت�ضافة مائة طفل من 
دار ااأيتام لق�ضاء هذا اليوم م�ضاركة طاب الكلية مع زمائهم ي كليتي طب ااأ�ضنان، والتجارة واإدارة 
كما  لفاريا.  ترفيهية  وبرحلة  ااأم،  عيد  العجزة منا�ضبة  دار  اإى  زيارة  الكلية  نظم طاب  كذلك  ااأعمال. 

ا�ضرك الطاب ي حفلة "�ضمر" بعنوان "ن�ضمات" والتي عقدت يوم 2011/5/12.

كلية احقوق
-  كرمت الكليــة ي 2010/10/20 الطاب الذين �ضـــاركوا ونظموا موؤمر: "دور القا�ضي ي اخ�ضــومة 
مرحلة  ي  امتفوقن  والطاب  ال�ضابق  اجامعي  العام  ي  عقد  الذي  ااأدوار"  وتعدد  الــهدف  وحـــدة 

التمهيدي ماج�ضتر لف�ضل الربيع2010.
-  اأقامت الكلية دورة اللغة الفرن�ضية برعاية الوكالة اجامعية للفرنكوفونية مرحلتي اللي�ضان�ض والدرا�ضات 

العليا ي ني�ضان 2011.
- زيارة طاب الفرقة الرابعة اإى ق�ر العدل ي 2011/5/17.

- نظم طاب الفرقة الرابعة حاكمة �ضورية ي امحكمة ي 2011/6/27.
هذا بااإ�ضافة اإى الرحات الرفيهية الف�ضلية التي نظمها طاب الكلية اإى عنجر وبعلبك وفاريا وعيون 

ال�ضمك.

كلية التجارة
ي اإطار اموؤمر العلمي الثالث لطاب الكلية حت رعاية �ركة مورغان للتدريب اأعد الطاب بحوثًا ميدانية 
 CFA, :وقد ر�ضدت ال�ركة امذكورة للطاب الفائزين 20 منحة جانية للح�ضول على �ضهادات مهنية مثل

.CPA, CMA

وي اإطار الرحات الرفيهية قام الطاب بالعديد من الرحات الرفيهية �ضملت ختلف امناطق اللبنانية 
منها قلعة ال�ضقيف، جزين، النبطية، ر�ضعن، اارز، فاريا. كما �ضاركت الكلية مع كلية ااآداب ي يوم اليتيم 

وي حملة الترع بالدم مع زمائهم من جميع الكليات.

اأوًا: الن�ضاطات العلمية
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كلية العمارة
-  زيارة ميدانية لطاب امرحلة ااأوى فرع الكلية ي طرابل�ض اإى الدبية ي 2010/10/19 م تعريفهم 
على الكلية ااأم وجال طاب امراحل امختلفة وجل�ضوا مع قرنائهم ي امرحلة ااأوى وناق�ضوا امواد 

الذين يدر�ضونها واأ�ضلوب اإلقاء امحا�رات وطريقة الر�ضم وغرها.
عن  البقاع حيث عقدت حا�رة  منطقة  اجامعة ي  اإى حرم  الثانية  امرحلة  لطاب  ميدانية  -  زيارة 

اا�ضتدامة وعاقتها بالبيئة امحلية ي 2010/11/6.
مت   ،2011/3/2 ي  القمر  دير  منطقة  اإى  معماري  الرابعة/ت�ضميم  امرحلة  لطاب  ميدانية  -  زيارة 
اإعداد  اأي�ضًا  امنطقة  بزيارة  الثانية  امرحلة  طاب  قام  كما  والبيئية،  اجغرافية  ااأبعاد  درا�ضة  فيها 

الكروكيات والدرا�ضات الب�رية وجمع امعلومات واخرائط وال�ضور اخا�ضة ي 2011/5/7.
-  زيارة ميدانية لطاب امرحلتن الثالثة والرابعة منطقة الرامية وذلك لتعرف على امامح التخطيطية 
وال�ضمات  الطبيعية  امحددات  جموعة  ذلك  ي  ما  البلدة  ل�ضخ�ضية  امكونة  ااأ�ضا�ضية  والعنا�ر 

ااجتماعية والدموجغرافية ل�ضكان البلدة.
اإى  الرابعة  امرحلة  لطاب  اأقيمت  التي  الرفيهية  للرحلة  الفوتوغرافية،  لل�ضور  م�ضابقة  الكلية  -  نظمت 
التحكيم والتقييم من جنة مكونة من  الطبيعية ي 2011/3/14 وم  ااأرز وامحمية  منطقة غابات 

عميد الكلية واأع�ضاء هيئة التدري�ض.
-  زيارة ميدانية لطاب امرحلة الثانية اإى حرم اجامعة ي طرابل�ض ي 2011/4/9، وم التعرف على 

مواد واأعمال الت�ضطيبات بدعم من اإدارة وا�ضت�ضاري اجامعة.
معر�ضًا  �ضامًا   2011/5/17-16 ي   2011  ARCH Day والع�رون  التا�ضع  امعماري  اليوم  اأقيم   -

ون�ضاطات طابية تت�ضمن امواهب والهوايات، بااإ�ضافة اإى معر�ضًا للكتب امعمارية.
بااإ�ضافة اإى تنظيم الكلية عدة رحات ترفيهية اإى منطقة بعلبك وعنجر وغابات ااأرز وامحمية الطبيعية 
امراحل  الكلية ي كافة  وبعلبك. كما قامت جموعة من طاب  بها وفاريا  امحيطة  وااأديرة  والبرون 

بتنظيم رحلة علمية اإى مدينة ا�ضطنبول - تركيا من 2011/4/20 اإى 2011/4/26.
ال�ضباق  ي  امختلفة  بام�ضتويات  والطاب  وااإدارية  التدري�ضية  الهيئة  فئات  �ضم  كبر  عدد  �ضارك  وقد 

ال�ضنوي، الذي تنظمه جمعية ماراثون بروت ي 2010/11/7.
اأما نادي ااأن�ضطة الطابية بالكلية JAVA Club فقد قام بتنظيم اإفطار تقليدي على الطريقة اللبنانية من 

كنافة اجن حت عنوان Knafa Sale ي 2011/3/7.
وقامت الكلية بتنظيم لقاء ختامي لنادي امو�ضة Fashion Club، وهو نادي جديد للن�شاط الطابي اأطلقته 
وثيق  الفني  امجال  بهذا  ااهتمام  ذوي  الطاب  اجامعي و�ضم جموعة من  العام  هذا  مرة  اأول  الكلية 
ال�ضلة بالدرا�ضات والنظريات امعمارية، حيث م تنظيم حا�رة مفتوحة وعر�ض لت�ضاميم واقراحات 

الطاب وم�ضابقة لت�ضمية امراكز الثاث ااأوى ي 2011/5/11.

كلية الهند�ضة
الهند�ضي  اليوم  ي  هند�ضي  م�روع   150 بعدد  وطرابل�ض  الدبية  بفرعيها  الهند�ضة  كلية  طاب  -  �ضارك 

الثالث ع�ر.
لتوليد  الزهراي  حطة  من  لكل  بزيارة  واادارية  ال�ضناعية  الهند�ضة  بق�ضم  التخرج  مرحلة  طاب  -  قام 

الكهرباء ومعمل TinolوSipes للدهانات وذلك من �ضمن م�ضاريع التخرج.
- قامت الكلية باإعداد وتنظيم رحلة اى معمل توليد الطاقة ي اجية، واى معمل توليد الطاقة ي الزهراي.
-  �ضاركت الكلية بور�ضة العمل اخا�ضة Solar Energy والتي عقدت ي اجامعة اللبنانية ي 2010/10/8.
-  �ضاركت الكلية بن�ضاطات Student Leadership Seminar التي عقدت ي اجامعة اللبنانية ااأمريكية

LAU وتهدف هذه الندوة اى جمع الطاب من ختلف اجامعات حت ا�ضم ASME لتطوير قدرات الطالب 

الريادية والتنظيمية ي 2010/12/28.
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ي  عقد  الذي   Student Professional Development Conference SPDC بن�شاط  الكلية  -  �شاركت 
اجامعة ااأمريكية ي بروت على مدى ي 2011/4/30-29.

- �ضاركت الكلية م�ضابقة RC Boats ي اجامعة ااأمريكية ي بروت ي 2011/5/10.
ي   Ventilation Hoods مو�ضوع  تتناول  حا�رة   ASHRAE جمعية  مع  باا�ضراك  الكلية  -  نظمت 

.2011/5/31
 iPhone, iPad, iPod touch اأجز الطالب م�ضطفى بعلبكي م�روع خا�ض باجامعة لعر�ضه على جهاز  -
وهذه التقنية موجودة لدى متجر apple اأ�ضوة باجامعات العامية مثل هارفرد و�ضتانفورد مع العلم اأن 

جامعة بروت العربية هي اول جامعة ي ال�رق ااو�ضط تعتمد هذه التقنية.
الزعني  مرفاأ بروت ومعمل  اى كل من  علمية  بزيارات  واادارية  ال�ضناعية  الهند�ضة  ق�ضم  -  قام طاب 

للحديد و�ركة كاما با�ضت للتعرف على العمل ال�ضناعية وكيفية العمل ااداري ي ال�ركات.
وقد نظم طاب كلية الهند�ضة - فرع طرابل�ض رحات ترفيهية اى كل من فاريا، �ضيدا، جزين، وادي نهر 

اجوز.

كلية ال�ضيدلة
- نظمت الكلية دورة Soft Pharm ي 2011/3/17.

- قامت الكلية برحلة علمية اإى م�ضنع Benta Trading لاأدوية ي 2011/4/7.
 Pharmacy Profession: Towards a Better :اأقامت الكلية اليوم العلمي لكلية ال�ضيدلة حت عنوان  -

Future ي قاعة امعار�ض B1 ي 2011/4/20.

- ح�ر طاب الكلية حفل ع�ضاء Gala Dinner ي كراون بازا - احمراء ي2011/4/20.
- عر�ض مواهب طاب كلية ال�ضيدلة Talent show ي قاعة جمال عبد النا�ر ي 2011/4/27.

- �ضارك طاب الكلية معر�ض Job Fair الذي نظمته اجامعة مقرها ي بروت ي 2011/5/5.
ي   ALEF بالتعاون مع �ركة  ااإن�ضان  ن�ضاطات مركز حقوق  تدريبية �ضمن  ور�ضة  الطاب ي  -  �ضارك 

18-20 اأيار 2011.

كلية الطب
اأوتار القلوب" ي قاعة جمال عبد النا�ر، وهي  "اأطباء على  -  نظمت الكلية ااأم�ضية الثقافية ال�ضاد�ضة 
ي  والر�ضم  العزف  ال�ضعر،  كتابة  ي  مواهبهم  ام�ضتقبل  اأطباء  خالها  عر�ض  ثقافية  �ضعرية  اأم�ضية 

.2011/2/8
-  نظمت الكلية حملة "�ضامتك" الطبية، وهي حملة طبية جانية، عبارة عن عيادات طبية نقالة جوب 
القرى اللبنانية مقدمة الك�ضف الطبي والعاج امجاي، م�ضاركة نخبة من اأطباء لبنان وطاب كلية الطب 
من كافة امراحل. كما نظمت حملة "وطننا واحد دمنا واحد" )لل�ضنة الثانية على التواي(، وهي عبارة 

عن حملة تّرع بالدم ل�ضالح م�ضت�ضفى �رطان ااأطفال ي 2011/2/22.
- �ضارك الطاب ي جلة احائط عر عر�ض مقاات من كتابتهم، وموا�ضيع مهمة علمية وطبية وغرها.

-  خ�ض�ض طاب الكلية يومًا كامًا اإعداد احلوى وفق معاير �ضحية وغذائية عالية بعنوان "طبي �ضحي 
هذه  بيع  ريع  وعاد  الرئي�ض  اجامعة  حرم  ي  اليوم  هذا  منتجات  بيع  وم   ،2011/5/3 ي  خري" 

.Cedars For Care احلوى م�ضاعدة ااأيتام من خال جمعية
ريا�شيًا  يومًا  الريا�شي  الن�شاط  ق�شم  مع  بالتن�شيق  الطاب  اأعد  اخا�شة  الريا�شية  الأن�شطة  �شعيد  على 
كامًا خا�ضًا بكلية الطب واطلق عليه "اأطباء ي املعب"، يت�ضمن مباريات ي كرة ال�ضلة وال�ضطرج، عدا 

عن بطولة كرة القدم ال�ضنوية امقامة بن ال�ضنوات كافة من 2011/3/18-14.
كما قامت الكلية برحلة ترفيهية اإى منطقتي اإهدن وااأرز ي 2010/10/16.
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كلية طب ااأ�ضنان
-  ا�ضت�ضافت الكلية وفوداً طابية من مدر�ضة البيادر ومدر�ضة بروت الدولية، ومدر�ضة حدي، وقام طاب 
الدرا�ضات العليا بق�ضم طب اأ�ضنان ااأطفال بعر�ض حا�رة تثقيفية لهم عن العناية باأ�ضنانهم كما م 

الك�ضف عليهم واإر�ضال تقرير عن حالة اأ�ضنانهم اأولياء اأمورهم.
-  نظمت الكلية عدة حا�رات علمية وتدريب عملي ي جال عاج اللثة، وغر�ض ااأ�ضنان، وعاج اجذور، 
وا�ضتخدام الليزر ي طب ااأ�ضنان، وقام باإلقاء امحا�رات اأ�ضاتذة متخ�ض�ضن من ختلف دول العام.

كما �ضارك طلبة الكلية بعدة ن�ضاطات ريا�ضية وفنية داخل وخارج اجامعة منها:
- رحلة ترفيهية اإى فاريا ورحلة ترفيهية اإى البقاع

- حفل الع�ضاء ال�ضاهر ي فندق كراون بازا
-  ح�ضلت الطالبة مرم زاهري على امركز ااأول على �ضعيد اجامعات ي لبنان ي م�ضابقة ااإلقاء ي 

اللغة العربية الف�ضحى
- ح�ضل الطالب حمد ابريق ببطولة اجامعة ي التاي بوك�ضينغ

كلية العلوم ال�ضحية
وم�رف  واجراحي  الباطني  التمري�ض  علوم  ي  ماج�ضتر  طالبة  فواز،  مرنا  بااآن�ضة  الكلية  -  مثلت 
"ResearchSouk" الذي نظمته اجامعة  اأ�ضا�ضيات التمري�ض بالكلية للم�ضاركة ي �ضوق البحث  معمل 
 Validity Testing of a Developed :بالتعاون مع اجامعة ااأورومتو�ضطية وذلك بالبحث امعد بعنوان

Infectioncontrol Standard at BAU Outpatient Dental Clinics ي 2011/3/21.

-  اأقامت الكلية العلوم ال�ضحية بتاريخ اليوم العلمي للكلية حت عنوان "التوعية ال�ضحية اليوم وغداً" ي 
.2011/4/13

برنامج التحدي
"�ضباب/بنات"

للمعلومات العامة
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"ن�ضمات" اأم�ضية ثقافية
لطاب كلية ااآداب

اموؤمر العلمي الثالث
لطاب كلية التجارة واإدارة ااأعمال

م�ضابقة الت�ضاميم لنادي امو�ضة
لطاب كلية الهند�ضة امعمارية

حملة الترع بالدم
"وطننا واحد دمنا واحد"

لطاب كلية الطب
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اأهم ااأن�ضطة ااجتماعية والفنية والريا�ضية التي قام بها ق�ضم الن�ضاطات الطابية خال العام اجامعي 
.2011/2010

Open Day اليوم امفتوح
�ضنويًا ي�ضكل منا�ضبة هامة  الذي ا�ضبح تقليداً  اليوم امفتوح  العام اجامعي مع  بداأ  كعادته ي كل عام 
�ضاعات  حتى  ي�ضتمر  طويل  يوم  ي  اجدد  الزماء  على  التعرف  كذلك  البع�ض  بع�ضهم  ا�ضتقبال  للطاب 

ام�ضاء، باإ�راف ق�ضم الن�ضاطات الطابية.
ريا�ضية،  وامتنوعة:  امتعددة  الن�ضاطات  من  اجامعة،  ملعب  اأحت�ضنه  الذي  الطويل  اليوم  هذا  يخل  وم 
فنية، ثقافية وغرها، حيث كانت مباراتن ا�ضتعرا�ضيتن ي كرة القدم وكرة ال�ضلة، م تخل من احما�ضة 
ال�ضعبي  بن  جمعت  غنائية  وفقرات  متنوعة،  م�رحية  عرو�ض  اى  بااإ�ضافة  الطاب  بن  و"التزريك" 
والفولكلوري والطربي، وم تغب عن هذا اليوم اللوحات الراق�ضة والدبكة اللبنانية. واختام كان مع الفنان 

جوزيف عطية الذي قدم اأجمل اأغانيه وتفاعل معه الطاب و�ضط اأجواء من الفرح واابتهاج.

ور�ضة عمل جمعية امقعدين
نظمت جمعية احاد امقعدين بالتن�ضيق مع الق�ضم للطاب النا�ضطن ي ختلف الن�ضاطات الطابية ور�ضة 
عمل �رحت فيها مفهوم اموازنة واأهدافها ي 2010/12/21. وقد قام اأع�ضاء اجمعية بو�ضع خطة عمل 
لتثقيف هوؤاء الطاب ي هذا امجال ولتمكينهم الطالب من معرفة اموازنة و�ضبط ام�ضاريف ال�ضخ�ضية.

�ضباب/بنات
�ضباب  ال�ضهر با�ضم  الن�ضاطات تقدم برناجه  اعاد ق�ضم  الرفيهية،  ال�ضبابية  الن�ضاطات  �ضل�ضلة  اإطار  ي 
من  و4بنات(  �ضباب   4( فريقن  اختيار  الرنامج  وت�ضمن   2011/3/3 ي  اجامعة  م�رح  على  وبنات 
اجمهور بوا�ضطة القرعة ثم بداأ التحدي بامعلومات العامة ثم امواهب الفّنية )غناء، مثيل( وذلك م�ضاركة 

�ضيف الرنامج جم �ضتار اأكادمي م�ضطفى مزهر.

Carting

Carting على ملعبها، �ضم  الق�ضم ي 2011/4/26 حلبة �ضباق  الـRedbull بالتن�ضيق مع  نظمت �ركة 
28 مت�ضابقًا وانتهى بتوزيع اجوائز على الفائزين الثاثة. وتخلل هذا ال�ضباق عر�ض للبطل عبدو فغاي 
الطاب  اإعجاب  وا�ضتحوذ  اجامعة  اأمام جمهور كبر من طاب  احلبة  على  اخا�ضة  ب�ضيارته  اأطل  الذي 

امتفرجن.

يوم الراث
نظم الق�ضم على ماعب اجامعة بناء على مبادرة طابية يوم الراث ي 2011/5/12، وقد �ضارك باإعداده 
اأجنحة  �ضبعة  واإيران، من خال  العربية، م�ر  ااإمارات  ال�ضعودية،  العراق،  فل�ضطن،  من:  �ضبع جن�ضيات 
ورق�ضات  مو�ضيقى  النهار  هذا  تخلل  و�ضعبية،  تراثية  وماأكوات  ومنتجات  وطنية  وازياء  لوحات  �ضمت 

�ضعبية الهبت حما�ض الطاب.

نادي التمثيل
تقيمه  الذي  الرابع  التمثيل ي اجامعة �ضمن فعالّيات امهرجان ام�رحي اجامعي  نادي  �ضارك فريق 
ِعِلق" ي 2011/4/21. ام�رحية من  ِخِلق  "يّلي  ااأوني�ضكو، م�رحية  الّثقافةعلى م�رح ق�ر  وزارة 

ثانيًا: الن�ضاطات الامنهجية
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تاأليف الفنان يحيى جابر اخراج ح�ضن ام�ري ا�راف الفنان و�ضام �ضباغ.
على  واأي�ضًا  الغربي  البقاع  ي  امختار  عمر  مركز  ي   2011/5/14 ي  ام�رحية  عر�ض  الفريق  اأعاد 
م�رح اجامعة ي 18-2011/5/19 منا�ضبة انتهاء العام اجامعي، ويجري التح�ضر حاليًا للم�ضاركة 

بامهرجان الدوي للم�رح اجامعي الذي تقيمه اجامعة اللبنانية ااأمركية ي �ضهر موز.

نادي الرق�ض
ي  اجامعة  م�رح  خ�ضبة  على  ميزة  فنية  احديثلوحات  الرق�ض  ونادي  ال�ضعبي  الرق�ض  نادي  قدم 
اأنغام  على  الفنية  العرو�ض  اأجمل  الفريقان  قدم  حيث  اجامعي  العام  انتهاء  منا�ضبة   2011/5/17
اأ�رفت عليها خال  التي  التمارين  اللبنانية وامو�ضيقى احديثة. بعد  الدبكة  التي تنوعت بن  امو�ضيقى 

العام ال�ضيدة منى احاج مدربة الرق�ض ال�ضعبي وااآن�ضة دال بزي مدربة الرق�ض احديث.

نادي امو�ضيقى
قدم نادي امو�ضيقى باإ�راف ال�ضيدة �ضهى كركي الغزال مع نهاية العام اجامعي على م�رح جمال عبد 

النا�ر برنامج حفل منوع ابرز احرافية الفريق من حيث العزف والغناء.

نادي حماية البيئة
بتغطي  "بغطى منك  للعام احاي احملة اخا�ضة م�روع  ال�ضنوي  ن�ضاطه  البيئة  نادي حماية  -  افتتح 
اإى  ام�روع  ويهدف  امعوقن،  م�ضاعدة  تعنى  التي   arcenciel جمعية  مع  بالتعاون  وذلك  حتاج" 
توعية اجمهور ب�ضاأن فرز واإعادة تدوير مادة البا�ضتيك وذلك من خال جمع ااأغطية وا�ضتبدالها بكرا�ٍض 

للمعوقن امحتاجن.
ي  جبيل  ي  معاد  منطقة  ي  ت�ضجر  حملة   Starbucksو  AFDC جمعية  مع  وبالتعاون  النادي  -  نظم 
2011/2/20، تخلل هذا الن�شاط حا�رات عن الواقع البيئي الذي تعي�شه منطقة جبيل وخا�شة بعد 
احرائق التي ح�ضلت فيها موؤخراً. كما نظم نادي حماية البيئة ي 2011/4/24 زيارة اى حمية ارز 
تنورين ووادي بالوع بهدف تزويد الطاب ما تتميز به امنطقة امذكورة من خ�ضائ�ض بيئية فريدة 

وتنوع بيولوجي متعدد.
-  توجه فريق النادي ي 2011/5/8 اإى �ضاطئ عم�ضيت، للم�ضاركة بحملة ااأزرق الكبر التي تقام كل 
عام من اأجل تنظيف �ضواطئ لبنان. وقد �ضاهمت امجموعة ب�ضورة فعالة بازالة النفايات عن ال�ضاطىء 

كما تنقلت على طول ال�ضاطئ للتعرفعلىالبيئة امتنوعة اموجودة هناك.

جوالة الطبيعة
ا�ضتهل فريق جوالة الطبيعة باكورة ن�ضاطاته لهذا العام برحال اإى منطقة نيحا ال�ضوف ي 2010/12/5. 
اأما امخيم ال�ضتوي التدريبي فكان ي منطقة بزبدين-امن بداأ ي 2011/2/11، و�ضمن ااأن�ضطة التي 

قام بها اأي�شا الفريق ن�شاط التجذيف على �شفاف نهر الليطاي قي 2011/5/8.

الدورة ال�ضيفية لاأواد
اأقام ق�ضم الن�ضاطات الطابية الدورةال�ضيفية ال�ضنوية لاأواد من عمر 5 لغاية 15�ضنة، والتي تت�ضمن عدة 
�ضارك  وقد  كامتحف.  ااأثرية  ااأماكن  اى  ورحات  خارجية  ترفيهية  ون�ضاطات  ريا�ضية،  فنية،  اأن�ضطة 
فريق من الطاب اجامعين ااأع�ضاء ي ختلف ااأندية والفرق بتوجيه ن�ضاطات ااأواد وااإ�راف عليهم 
وتدربيهم كل وفقا لهواياته، كما وا�ضت�ضافت الدورة ال�ضيفية الفنان م�ضطفى مزهر خريج �ضتار اكادمي 
5، واختتمت الدورة معر�ض �ضور وا�ضغال يدوية قام بها الطاب خال الدورة ي حفل ت�ضمن اللوحات 

الفنية من غناء ورق�ض ومثيل.
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الفنان جوزيف عطية
ي اليوم امفتوح - حرم بروت

نادي امو�ضيقى ي حفله ال�ضنوي

نادي الرق�ض ي حفله ال�ضنوي

جوالة الطبيعة ي ن�شاٍط للتجذيف



التقرير ال�ضنوي   73

ااأن�ضطة الريا�ضية ي حرم بروت
مختلف  اجامعية  بالدورات  ال�شراك  وم  الكليات،  جميع  داخلية  دورات  عدة  الريا�شي  الن�شاط  اأقام 

ااألعاب، كما م تنظيم بطوات متنوعة.
واأهم ام�ضاركات وامراكز التي نالتها فرق اجامعة الريا�ضية ي الدورات اأو اللقاءات اجماعية اأو الفردية 

هي:
- ام�ضاركة ي م�ضابقة ال�ضباحة بن اجامعات اللبنانية ي 2010/11/12.

- ام�ضاركة ي دورة اجامعة ااأمركية لل�ضباحة ي 2010/12/12.
- ام�ضاركة ي دورة اجامعة اللبنانية ااأمركية لل�ضباحة وح�ضلت اجامعة على امركز الثاي.

- ام�ضاركة ي دورة اجامعة ااأمركية لل�ضباحةوح�ضلت اجامعة على امركز الثالث.
-  اإقامة بطولة اجامعات ي امواي تاي بوك�ضينغ الرابعة ع�رة على حلبتها ي2011/5/11 وقد بلغ 

عدد ام�ضاركن )95( م�ضارك وح�ضلت اجامعة على امركز ااأول.
-  تنظيم بطولة القو�ض والن�ضاب م�ضاركة اأربع جامعات ي 2011/5/11، وح�ضلت اجامعة على امركز 

ااأول للبطولة.
- تنظيم دورة بن اجامعات ي كرة �ضلة A الفريق ااأول حيث ح�ضدت اجامعة كاأ�ض امركز الثالث.
- تنظيم اجامعة دورة بن اجامعات ي كرة �ضلة B الفريق الثاي، وتوج فريق اجامعة بطل الدورة.

النهائية، فردي - امركز  -  ام�ضاركة ي دورة اجامعة ااأمركية ل�ضطرج ي 2011/1/15 والنتيجة 
ااأول، كفريق - امركز الرابع.

- ام�ضاركة ي دورة جامعة AUST ل�ضطرج ي 2011/2/26 والنتيجة امركز الثالث للجامعة.
النتيجة  وح�ضيلت   2011/3/12 ي  اجامعات  بن  ااأول  الفريق   A القدم  كرة  دورة  ي  -  ام�ضاركة 

النهائية امركز الثالث للجامعة.
- ام�ضاركة مع عدة فرق ي دورة كرة القدم B الفريق الثاي فاز فيها فريق اجامعة ب�ضبع مباريات ودية.
-  ام�ضاركةي دورة كرة طائرة �ضباب مع عدد من الفرق اجامعية وااأندية بلغ عددها ت�ضع مباريات فازت 

بثاث مباريات.
- ام�ضاركة ي دورة كرة طائرة فتيات بعدة لقاءات ودية.

امركز  اللبنانية واح�ضول على  ااأمانية  تنظيم اجامعة  البلياردو بن اجامعات  -  ام�ضاركة ي دورة 
الرابع.

ااأن�ضطة الريا�ضية ي حرم الدبية
والعلوم   لاإدارة  احديثة  اجامعة  اجامعة وطاب  الطائرة بن طاب  الكرة  لعبة  لقاء ودي ي  -  اإقامة 

MUBS ي 2011/1/3.

-  اإقامة لقاء ودي مع منتخبات امقا�ضد ي ااألعاب التالية: )ميني كرة قدم، كرة ال�ضلة �ضباب، كرة ال�ضلة 
بنات( ي 2011/1/5.

- اإقامة لقاء ودي ي لعبة كرة الطاولة ي جامعة هايكزيان ي 2011/3/4.
- اإقامة لقاء ودي بلعبة الري�ضة الطائرة ي اجامعة ااأنطونية ي2011/3/9.

العربية  – الدبية وطاب اجامعة  العربية  ال�ضلة بن طاب جامعة بروت  -  اإقامة لقاء ودي بلعبة كرة 
امفتوحة ي الدبية ي 2011/3/9.

-  اإقامة لقاء ودي بلعبة الكرة الطائرة بن فريق جامعة بروت العربية – الدبية وفريق اجامعة اللبنانية 
الدولية )فرع �ضيدا( ي2011/3/10.

- اإقامة لقاء ودي ي لعبة كرة القدم لل�ضاات مع اجامعة العربية امفتوحة ي 2011/3/14.
للعلوم  ااأمريكية  واجامعة  اجامعة  فريق  بن  ذكور  ال�ضلة  كرة  لعبة  ي  ودي  ريا�ضي  لقاء  -  اإقامة 

والتكنولوجيا )فرع �ضيدا( ي 2011/3/16.
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-  اإقامة لقاء ريا�ضي ودي ي لعبة كرة ال�ضلة اإناث بن فريق اجامعة وفريق نادي الهوب�ض الريا�ضي ي 
.2011/3/23

- اإقامة لقاء ريا�ضي ودي ي لعبة كرة الطاولة ي جامعة البلمند ي 2011/3/23.
-  اإقامة لقاء ودي بلعبة الكرة الطائرة بن فريق جامعة بروت العربية – الدبية وفريق اجامعة اللبنانية 

الدولية )فرع �ضيدا( ي 2011/3/24.
-  اإقامة لقاء ريا�ضي ودي بلعبة كرة القدم �ضاات بي فريق جامعة بروت العربية – الدبية وفريق النجوم 

ي 2011/3/24.
– الدبية وفريق نادي  -  اإقامة لقاء ريا�ضي ودي بلعبة الكرة الطائرة بن فريق جامعة بروت العربية 

ح�روت الريا�ضي ي 2011/4/7.
-  اإقامة لقاء ريا�ضي ودي بلعبة كرة الطاولة بن فريق جامعة بروت العربية – الدبية واجامعة اللبنانية 

ااأمريكية ي 2011/4/12.
-19 ي  الطاولة  وكرة  ال�ضلة  كرة  بلعبتي  والعلوم  للثقافة  ااأمريكية  اجامعة  بدورة  -  ام�ضاركة 

2011/4/20
-  اإقامة لقاء ريا�ضي ودي ي لعبة كرة ال�ضلة اإناث بن فريق اجامعة وفريق اجامعة احديثة للتكنولوجيا 

والعلوم ي2011/5/4.
– الدبية وفريق نادي  -  اإقامة لقاء ريا�ضي ودي بلعبة الكرة الطائرة بن فريق جامعة بروت العربية 

برجالونا الريا�ضي ي 2011/5/5.
- ام�ضاركة ببطولة اجامعات بكرة ام�رب التي اأقيمت ي 2011/5/23.
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فريق اجامعة للقو�ض والن�ضاب

فريق الفتيات لكرة ال�ضلة
حرم الدبية

فرق اجامعة احائزة
على بطوات ريا�ضية ختلفة

فريق ال�ضباب لكرة ال�ضلة
حرم الدبية
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الموسم الثقاي
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-  حا�رة للدكتور هاي عزت من كلية العلوم ال�ضحية بعنوان: "و�ضائل العاج الفيزيائي احديثة للتحكم 
ي �ضغط الدم امرتفع" ي 2010/10/14.

وطرق  اأ�ضبابها  الركبة:  "خ�ضونة  بعنوان:  ال�ضحية  العلوم  كلية  من  الرفاعي  حام  للدكتور  -  حا�رة 
عاجها" ي 2010/10/28.

-  حا�رة للدكتورة ابت�ضام �ضعب من كلية العلوم ال�ضحية بعنوان: "العاج الفيزيائي لانحناء اجانبي 
للعامود الفقري" ي 2010/11/4.

اممار�ضة  امعلومات ي  "مهارات  بعنوان:  ال�ضحية  العلوم  كلية  اإمان زهران من  للدكتورة  -  حا�رة 
امبنية على الدائل" ي 2010/11/25.

من  والوقاية  الت�ضخي�ض  ي  "احديث  بعنوان:  ال�ضحية  العلوم  كلية  من  حداد  جون  للدكتور  -  حا�رة 
االتهاب الكبدي الفرو�ضي" ي 2010/12/2.

-  حا�رة للدكتور هاي عزت من كلية العلوم ال�ضحية بعنوان: "و�ضائل العاج الفيزيائي احديثة خف�ض 
الوزن" ي 2010/12/9.

-  حا�رة لاأ�ضتاذ الدكتور ح�ضان حاق من كلية ااآداب بعنوان: "كيف ن�ضتفيد من التاريخ لبناء احا�ر 
وام�ضتقبل" ي 2010/12/17.

-  حا�رة للدكتور عادل عمارة من كلية العلوم ال�ضحية بعنوان: "التداول ااآمن للغذاء ي امنزل" ي 
.2010/12/23

ي  للتقييم"  كطريقة  "املف  بعنوان:  ال�ضحية  العلوم  كلية  من  زهران  اإمان  للدكتورة  -  حا�رة 
.2010/12/30

-  حا�رة األقاها رئي�ض اجامعة ااأ�ضتاذ الدكتور عمرو جال العدوي بعنوان: "امعاجات امعمارية ي 
تطوير امناطق التاريخية" ي نادي متخرجي جامعة بروت العربية ي 2011/1/13.

-  حا�رات للدكتور Michel Bertrand من جامعة Provence - Aix - Marseille لطاب كلية ااآداب 
ي 2011/4/17-10.

-  ندوة ولقاء تثقيفي عن حوادث ال�ضر وخطورة ال�رعة ي القيادة األقتها جمعية "كن هادي" ي قاعة 
جمال عبد النا�ر ي 2010/10/27.

-  ندوة للكاتب الفرن�ضي Alain Vircondelet مع طاب كلية ااآداب - ق�ضم اللغة الفرن�ضية حول "ااإبداع 
ااأدبي واأدب ال�ضرة الذاتية" ي 2010/10/28.

-  ندوة نظمتها كلية احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية بعنوان "اإطالة على ام�ضتجدات ي ام�ضوؤولية امهنية" ي 
قاعة جمال عبد النا�ر ي 2010/12/8.

-  ندوة نظمتها كلية الطب بعنوان "اأطباء على اأوتار القلوب" �ضاركت فيها الكاتبة اأحام م�ضتغامي ي 
قاعة جمال عبد النا�ر ي 2010/12/9.

-  ندوة حول امخدرات للكاتب ام�ري ع�ضام يو�ضف حدث عن روايته "4/1 غرام" ي قاعة جمال عبد 
النا�ر ي 2011/2/17.

-  ندوة لاإعامية الدكتورة مي ال�ضدياق مع طاب كلية ااآداب - ق�ضم ااإعام ي قاعة جمال عبد النا�ر 
ي 2011/3/16.

اأوًا: امحا�رات

ثانيًاً: الندوات
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ي  النا�ر  عبد  جمال  قاعة  ي  الغنية"  "بعد  بعنوان:  قعبور  اأحمد  الفنان  اأحياها  فنية  -  اأم�ضية 
.2010/12/28

ام�رقي  الفني  امو�ضيقي  التقليد  ي  "م�ضارات  بعنوان  مراد  ابو  نداء  الدكتور  للفنان  مو�ضيقية  -  اأم�ضية 
العربي" ي قاعة جمال عبد النا�ر ي 2011/2/25.

-  موؤمر كلية احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية وم�ضاركة مركز حقوق ااإن�ضان ي اجامعة بالتعاون مع جامعة 
الدوي حول مكافحة ااجار بالب�ر ي  "اموؤمر  ااأمركية بعنوان  جونز هوبكنز بالوايات امتحدة 
لبنان: ال�راكة بن الدولة وامجتمع امدي" الذي عقد ي قاعة جمال عبد النا�ر من 2010/1/4-3.
للجامعة  والتوظيف"  "اابتكار  بعنوان   2011  Research Souk الثالث  العلمية  البحوث  -  موؤمر 
ااورومتو�ضطية - ااميوي EMUNI نظمته اجامعة م�ضاركة جامعتي القدي�ض يو�ضف و�ضيدة اللويزة 
مع امركز الوطني للبحوث العلمية و�ضاركت 15 جامعة من دول حو�ض البحر امتو�ضط ي قاعة جمال 

عبد النا�ر ي 2011/3/21.

الوزراء مثًا بوزير  �ضعد احريري رئي�ض جل�ض  الرئي�ض  افتتاح حرم طرابل�ض حت رعاية دولة  -  حفل 
الربية والتعليم العاي الدكتور ح�ضن منيمنة ي 2010/11/11.

-  زيارة "AUB Women’s League" حرم اجامعة ي الدبية ي 2011/2/17.
-  م�ضابقة ااإلقاء باللغة العربية الف�ضحى بعنوان: "عمل امراأة وانعكا�ضه على العاقات ااأ�رية" لل�ضنة 

الرابعة على التواي ي قاعة جمال عبد النا�ر ي 2011/4/14.
-  معر�ض Job Fair 2011 ي حرم بروت و�ضارك ي هذا احدث 43 �ركة من ختلف القطاعات التوظيفية 

ي 2011/5/5.
بروت  ي  اجامعة  حرمي  ام�ري  الوزراء  جل�ض  رئي�ض  نائب  اجمل  يحيى  الدكتور  ااأ�ضتاذ  -  زيارة 

والدبية ي 2011/6/12.
- حفل تخرج طب ااخت�ضا�ض لكلية الطب ي قاعة جمال عبد النا�ر ي 2011/6/21.

ي  الدبية  حرم  ي  وااأربعون  التا�ضعة  الدفعة  اجامعية  ال�ضهادات  لتوزيع  ال�ضنوي  التخرج  -  حفل 
.2011/6/30

ثالثًاً: اأم�ضيات فنية

رابعًا: موؤمرات

خام�ضًا: ن�ضاطات ختلفة
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اموؤمر الدوي
حول مكافحة ااجار بالب�ر

زيارة ع�ضبة �ضيدات ااأمريكية
اإى حرم اجامعة ي الدبية

لقاء تثقيفي
عن خطورة ال�رعة ي القيادة

جمعية "كن هادي"

حفل تخريج 47 طبيبًا متخ�ض�ضًا
لكلية الطب

ي قاعة جمال عبد النا�ر
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خدمة المجتمع
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للموؤ�ض�ضات  والتدريبية  التعليمية  واخدمات  اا�ضت�ضارات  تقدم  ي  والدرا�ضات  اا�ضت�ضارات  مركز  ي�ضتمر 
واجهات اخارجية واإجراء دورات متخ�ض�ضة للطاب لتح�ضن مهاراتهم التقنية والعملية واح�ضول على 

�ضهادات عامية وذلك بهدف مواكبة التطورات العلمية واحتياجات �ضوق العمل.
وفيما يلي ن�ضاطات امركز للعام اجامعي 2011/2010:

-  ا�ضتحداث خترين ي مبنى كلية الهند�ضة والعلوم ي الدبية يت�ضمنان 37 كمبيوتر ومعدات لتدريب 
.IT Academyالطاب على دورات دولية متخ�ض�ضة ي جال تقنيات اات�ضاات و

- تنظيم دورات ي امجال الهند�ضي والـIT ي حرم اجامعة اجديد ي مدينة طرابل�ض.
- تعاون مع حرم اجامعة ي البقاع على تنظيم دورات تنا�ضب جميع ااخت�ضا�ضات.

- تطوير ختر ال�ضيدانيات ليواكب الطلب امتزايد على فحو�ضات ااأدوية من قبل وزارة ال�ضحة.

اأوًا: مركز اا�ضت�ضارات والدرا�ضات

التجارة

الهند�ضة

ال�ضيدلـــة
ااأكادميات الدولية

امجموع

الكلية

جدول رقم )16(: تف�ضيل دورات امركز للعام اجامعي 2011/2010

CMA

CPA

CFA

CIA

SHRM

Project Management

Total Quality Management

AutoCad

AVR

Safety

Fire Fighting

SoftPharm

ICDL

A+

CCNA

1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
9

10
6

22
13
20
4

14
23
12

102
39
50
19
37

162
103
98

718

عدد الطابعدد الدوراتاإ�ضم الدورة
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يتابع مركز اللغات تقدم خدماته، ولقد قام بعدة ن�ضاطات خال ف�ضلي اخريف والربيع من العام الدرا�ضي 
2011/2010، وذلك بالتن�ضيق مع كلية ااآداب.

وما يلي تقرير موجز عن هذه ااأن�ضطة:

ف�ضل اخريف 2011/2010
-  اإجراء مقابات مع عدد من ااأ�ضاتذة كمر�ضحن للتعليم ي الدورات امكثفة ي حرمي اجامعة ي بروت 

وطرابل�ض.
لهذا  التقدم  متطلبات  من  كجزء  ح�ضوره  وذلك  واإعطائه  درا�ضي  �ضف  ح�ضر  امر�ضحن  من  -  الطلب 

امن�ضب.
- انتداب اأع�ضاء تدري�ض جدد.

- تطبيق التق�ضيم اجديد م�ضتويات الدورات امكثفة.
- زيادة عدد �ضاعات التدري�ض من 4-6 ي ااأ�ضبوع لكل م�ضتوى.

- دمج و�ضائل التعليم ال�ضمعية والب�رية �ضمن ال�ضف )اأن�ضطة �ضمعية وب�رية(.
.INTE103 - INTE102 - INTE101 - INTE100 .و�ضع كتب جديدة للمقررات -

ماءمته  من  والتاأكد  اختباره  م  اأن  بعد   INTE104 مقرر  تعليمية  كمادة   Auralogالـ برنامج  -  اعتماد 
وفعاليته لثاثة ف�ضول متتالية خال العام الدرا�ضي 2010/2009.

.ADV105 اإعداد وتنظيم مادة تعليمية مقرر -
- تزويد غرف التدري�ض معدات للو�ضائل ال�ضمعية والب�رية.

- التن�ضيق مع جميع الكليات ي اجامعة قبل عر�ض امقررات مع بداية الف�ضل.
 INTE104 - INTE103 - INTE102 - INTE101 - INTE100 طرح برنامج �ضفوف مقررات الدورات امكثفة  -

ي حرم اجامعة ي بروت والدبية وطرابل�ض.
- طرح مقرر ADV105 ي حرم اجامعة ي بروت.

- طرح �ضف لغة عربية لغر الناطقن بها TAFL ي حرم اجامعة ي بروت.
- عقد اجتماعات اأ�ضبوعية مع اأع�ضاء هيئة التدري�ض ي امركز.

- و�ضع خطط تدري�ض اأ�ضبوعية وف�ضلية وذلك بهدف �ضمان اا�ضتفادة الق�ضوى/تفعيل الكتاب امعتمد.
- التن�ضيق مع اأع�ضاء هيئة التدري�ض للتخطيط وامتابعة وو�ضع الرامج الزمنية لاختبارات واامتحانات.

- اإجراء امتحانات ن�ضف الف�ضل ونهايته ي حرمي اجامعة ي بروت وطرابل�ض.
- متابعة امدر�ضن واأخذ تغذيتهم العائدة بالن�ضبة للكتب اجديدة ام�ضتخدمة.

ااأن�ضطة ااأخرى
-  ح�ضور اأع�ضاء هيئة التدري�ض ي امركز ور�ضة عمل اأقامها ال�ضيد بير لوكانتوي، امدرب وامر�ضد التعليمي 
لدار ن�ر كامريدج، ت�ضمنت اأن�ضطة تطبيقية تعليمية ا�ضتخدام وتفعيل الكتب امعتمدة مقررات الدورات 
امكثفة ي امركز. وقد م عقد هذه الور�ضة ي كل من حرم اجامعة ي طرابل�ض بتاريخ 2010/10/25 

وحرم اجامعة ي بروت بتاريخ 2010/10/26.
ي  والتعليم"  الرنامج  "نتاجات  عنوان  حت  عمل  ور�ضة  عيتاي  غنى  ال�ضيدة  امركز  من�ضق  -  ح�ضور 

2010/10/28 �ضمن فعاليات مركز تقوم الرامج والتعلم ي اجامعة اللبنانية ااأمركية.

ثانيًا: مركز اللغات
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ااإعام  ااآداب/ق�ضم  كلية  لطاب  اخدمات  بتقدم  اليوم  �ضنة 2007 وحتى  من  ااإعامي  امركز  ي�ضتمر 
وامتخ�ض�ضن منهم ي كافة امجاات من خال الرامج التدريبية من اإخراج تلفزيوي واإذاعي وت�ضوير 
التي  ااأخبار  ن�رات  تقدم  اأ�ضول  عن  ف�ضًا  والوثائقية  الق�ضرة  ااأفام  واإنتاج  وتلفزيوي  فوتوغراي 

تعتمد مهارات تركيز ال�ضوت وخارج احروف.
وقد ا�ضرك هذا العام بالتدريب الطابي مركز �ضمر ق�ضر لاإعام من خال مدربن متخ�ض�ضن ي فن 

ال�ضحافة وااإعام.

انطلق امركز بن�ضاطات مكثفة ي العام اجامعي 2011/2010 وجاءت على ال�ضكل التاي:

1. توقيع مذكرة تفاهم

وقع امركز على مذكرة تفاهم مع مركز احماية ي جامعة جونز هوبكنز ااأمريكية حول م�روعات تعاون 
ي عدة جاات حقوق اإن�ضان بتاريخ 26 كانون الثاي 2010.

2. ترجمة

-  ترجم امركز الن�ضو�ض امتعلقة موؤمر "حقوق ااإن�ضان: امبادئ العامية وال�ضمانات ااإقليمية" من 
ااإجليزية اإى العربية وذلك م�ضلحة جامعة جونز هوبكنز ااأمريكية.

- �ضارك امركز ي الـ Open Day بتاريخ 2010/10/26.
- �ضارك امركز ي �ضباق ماراثون بروت بتاريخ 2010/11/7.

3. ن�شاط مع ال�شفرة الريطانية

ا�ضت�ضاف امركز ال�ضفرة الريطانية ي لبنان فران�ضي�ض غاي بتاريخ 2010/12/15 حيث م عر�ض فيلم 
عن حقوق ااإن�ضان بعنوان "The A to Z of British Islam" وتبعه حوار بن ال�ضفرة وجموعة من طاب 

اجامعة.

4. ور�ضة تدريب ااأ�ضاتذة

نظم امركز ور�ضة عمل بعنوان "تدريب ااأ�ضاتذة" بالتعاون مع موؤ�ض�ضة راوؤول والينرغ من 10 ولغاية 14 
كانون الثاي 2011 م�ضاركة جامعة القد�ض واجامعة ااأردنية وجامعة حمد اخام�ض وجامعة اح�ضن 
الثاي وجامعة �ضيدة اللويزة وجامعة بروت العربية ومنظمة العفو الدولية ومكتب امفو�ض ال�ضامي حقوق 

ااإن�ضان وجامعة ما�ضري�ضت.

ثالثًا: امركز ااإعامي

رابعًا: مركز حقوق ااإن�ضان



التقرير ال�ضنوي   84

5. م�ضح عن واقع حقوق ااإن�ضان ي اجامعات اللبنانية وام�رية

قام امركز معاونة بع�ض امتطوعن ي امركز باإمام ام�ضح اميداي اخا�ض بواقع حقوق ااإن�ضان ي 
اجامعات اللبنانية وام�رية، وقد �ضافرت ااأ�ضتاذة مايا من�ضور لهذا الغر�ض اإى م�ر وعقدت اجتماعات 

ي جامعتي القاهرة وااإ�ضكندرية.

6. 12 لبناي غا�ضب

الرائدة  العاج بالدراما  لبناي غا�ضب" والذي يتناول مراحل جربة   12" الوثائقي  الفيلم  عر�ض امركز 
التي اأ�ّض�ضتها اممثلة وامخرجة وامديرة التنفيذية لـ"امركز اللبناي للعاج بالدراما - كثار�ضي�ض" زينة 
ة مجال العاج بالدراما، داخل �ضجن رومية. تبع هذا العر�ض جل�ضة اأ�ضئلة واأجوبة مع زينة  دّكا�ض امخت�ضّ
دكا�ض. وجدر ااإ�ضارة اإى اأن اح�ضور فاق الثاثماية �ضخ�ض م�ضاركة طاب من فرع اجامعة ي طرابل�ض 

بااإ�ضافة اإى طابنا من بروت والدبية.

NGO Fair .7

NGO Fair 2011 بتاريخ 2011/5/9 وذلك  ااأهلية  الثانية من معر�ض اجمعيات  الن�ضخة  نظم امركز 
ااإن�ضان. وتبع امعر�ض عر�ض لفيلم وثائقي  م�ضاركة 26 جمعية حلية ودولية تعنى موا�ضيع حقوق 

بعنوان "عك�ض ال�ضر" الذي ي�ضلط ال�ضوء على قوة ااإمان مواجهة التطرف.

8. ور�ضة تدريبية عن حقوق ااإن�ضان

نظم امركز خال �ضهر ني�ضان واأيار �ضبع ور�ض عمل متطوعي امركز وطاب اجامعة.
محورت هذه الور�ض على اموا�ضيع التالية:

- مقدمة اإى حقوق ااإن�ضان
- امواطنية

- حقوق الطفل
- ام�ضاواة اجندرية

- حل النزاعات
- القيادة ومكن ال�ضباب

قام بالتدريب ااأ�ضتاذة هبة حنيني بالتعاون مع ببع�ض امدربن وامتخ�ض�ضن ي اموا�ضيع اأعاه.

9. م�روع ن�ر ثقافة بناء ال�ضام وحل النزاعات

امرحلة  ااأ�ضنان ي اجامعة ي  والتجارة وطب  ااآداب  امركز مثلون كليات  -  �ضارك 6 متطوعن من 
ااأوى من م�روع "RAY - لن�ر ثقافة بناء ال�ضام وحل النزاعات" كجزء من ام�روع ام�ضرك للمركز 
 Le Crillon والذي مثل بتدريب كانت قد اأقامته اجمعية على مدى �ضتة اأيام ي فندق ،ALEF مع جمعية

ي برمانا.
-  ا�ضت�ضاف امركز امرحلة الثانية من ام�روع والذي اأقيم ي ماعب اجامعة بتاريخ 18 و19 و20 اأيار 

.2011
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10. ور�ضة تدريبية عن "التمييز �ضد امراأة"

نظم امركز بالتعاون مع التجمع الن�ضائي الدمقراطي ور�ضة تدريبية عن مو�ضوع "التمييز �ضد امراأة". من 
خال م�ضاركتهم، مكن الطاب من تعميق معارفهم النظرية وقدراتهم امتعلقة بالتمييز �ضد الن�ضاء من 
خال التعرف علىاتفاقية الق�ضاء علىجميع اأ�ضكال التمييز �ضد الن�ضاء. عقدت الور�ضة يومي 23 و24 اأيار 

2011 ي مقر قاعة الندوات ي امركز.

الدرا�ضات  لتقدم  مركز  وهو  البقاع،  ي  اجامعة  حرم  ي  العام  هذا  ن�ضاطه  البيئية  ااأبحاث  مركز  بداأ 
واا�ضت�ضارات واإجراء ااأبحاث البيئية على ام�ضتوى العلمي وااقت�ضادي وااجتماعي وال�ضحي ي منطقة 

ال�رق ااأو�ضط ومقر للتدريب واإقامة الندوات التي ُتعنى بال�ضاأن البيئي ب�ضوره واأ�ضكاله امختلفة.
وامركز ي طور ااإعداد اإطاق حمات تثقيفية ودورات تدريبية تن�ر الوعي البيئي بن �ضكان امنطقة 

تعينهم على تنمية موارد حافظة البقاع الب�رية والطبيعية.
كما وت�ضعى اجامعة افتتاح مكتبة عامة داخل امركز ت�ضم بيانات ومعلومات بيئية قّيمة.

ما زال املتقى ف�ضحة ثقافية للقاء بن اأقطاب اجامعة من طاب واأ�ضاتذة واإدارين وخريجن وكل مهتم 
بال�ضاأن الثقاي وااجتماعي عر ن�ضاطات متعددة ي بقعة من الزجاج ال�ضفاف الذي يتماهى مع طبيعة 
احرم الرئي�ض ي بروت ليفر�ض نف�ضه كملتقى ذات ب�ضمة متميزة جديرة بااأعمال وامعار�ض التي تقام 

فيه.
واأبرز ن�ضاطات املتقى للعام اجامعي 2011/2010:

- معر�ض الفنانة الت�ضكيلية اإمان بكدا�ض من 9 اإى 2010/12/15.
- معر�ض الفنان ه�ضام بكدا�ض من 3 اإى2011/3/10.

- معر�ض تاريخ اجامعة ي �ضور من 17 اإى 2011/3/24.
- معر�ض ال�ضور الفوتوغرافية لاأ�ضتاذ الدكتور عبد الفتاح مو�ضللي ي 2011/4/18.

- معر�ض الفن الت�ضكيلي ”12weeks“ للمهند�ضة امعمارية Jeronima Kastelik ي 2011/5/17.

خام�ضًا: مركز ااأبحاث البيئية

�ضاد�ضًا: املتقى



التقرير ال�ضنوي   86

ا�ضتحدث مركز ريادة ااأعمال ي اجامعة هذا العام، وذلك بهدف ن�ر ثقافة ريادة ااأعمال )العمل احر( 
امبنية على ااأ�ض�ض العلمية ب�ضكل مّكن الطالب ي ختلف الكليات من بناء �ضلوك ايجابي نحو مار�ضة 

"العمل احر" وامتاك ام�ضاريع اخا�ضة. وتتمثل مهمة امركز ي:
- ا�ضت�ضافة الفر�ض اأكر عدد من م�ضاريع الطاب.

- العمل على تنمية م�ضاريع اخريجن القائمة.
-  بناء قدرات الطاب الذين مثلون اجيل امقبل من رجال ااأعمال القادرين على خلق اأفكار جديدة قائمة 

على اابتكار.
وهذا من خال تزويد الطاب بالتوجيه الازم لتمكن الرواد من ت�ضميم واإطاق ام�ضاريع والتقاء من يدعم 

تلك ام�ضاريع ومّولها.

�ضابعًا: مركز ريادة ااأعمال

معر�ض امهند�ضة
Jeronema Kastelik

2011/5/17

اممثلة وامخرجة زينة دكا�ض
بعد عر�ض فيلم "12 لبناي غا�ضب"

2011/3/31
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امركز ااإعامي
حرم بروت

NGO Fair 2011

مركز ااأبحاث البيئية
حرم البقاع

املتقى
حرم بروت
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حرم طرابلس
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منتدب بال�ضاعات )تدري�ض/معاونة(

اأبناء  يعتر حرم طرابل�ض من امنجزات الهامة جامعة بروت العربية الذي ما كان ليتحقق لوا تكاتف 
اإب�ضاره النور، حيث بداأ ي ا�ضتقبال طابه ي هذا  ال�ضمال يداً بيد مع جهود اجامعة امبذولة ي �ضبيل 

العام اجامعي 2011/2010. ولتلك ااأ�ضباب جتمعة اأفردنا م�ضاحة خا�ضة له ي تقريرنا هذا.
الهيئة  الكامل لدى  الت�ضميم  التي رغم توا�ضعها تبقى موؤ�راً على  وي ما يلي عر�ض لاأن�ضطة امنجزة 

التعليمية والعاملن لانطاق نحو ااأف�ضل.

اأوًا: الهيئة التعليمية

التجارة واإدارة ااأعمال
الهند�ضة امعمارية

الهند�ضة
العلوم

العلوم ال�ضحية
مركز اللغات

ااإجماي

الكلية

جدول رقم )17(: اإح�ضائية بعدد الهيئة التعليمية ي حرم طرابل�ض

-
-
1
2
-
-
3

3
4
7
6
1
-

21

3
6

13
2
2
4

30

2
3
3
2
-
4

14

8
13
23
10
3
8

65

2
3
3
2
1
-

11

3
6

13
2
2
4

30

2
3
3
2
-
4

14

7
12
19
6
3
8

55

1
1
3
2
-
-
7

حملةمعار
الدكتوراه

حملة
�ضهادات
اأخرى

حملة
اماج�ضتر

العدد متعاقد

1. مرحلة البكالوريو�ض واللي�ضان�ض

اأ. �ضر الدرا�ضة وانتظامها
هيئة  اأع�ضاء  بوجود  والتمارين  امحا�رات  وانتظمت   2010/9/20 ي  اخريف  لف�ضل  الدرا�ضة  بداأت 

التدري�ض، واأجريت اامتحانات )ن�ضف الف�ضل ونهايته( ي مواعيدها وانتهى الف�ضل ي 2011/1/18.
وانتظمت بوجود  بتاريخ 2011/2/14  الكليات  الدرا�ضة ي جميع  بداأت  فقد  الربيع  لف�ضل  بالن�ضبة  اأما 
 .2011/6/6 ي  الف�ضل  نهاية  امتحان  وبداأ   2011/6/3 ي  الف�ضل  وانتهى  التدري�ض،  هيئة  اأع�ضاء 
واجدير بالذكر اأن اامتحانات النهائية للمتطلبات اجامعية واللغة اانكليزية امكثفة قد بداأت فعليًا منذ 
لتاأخر اإجاز امخترات التابعة لكليتي العلوم والهند�ضة فقد م تاأمن نقل  تاريخ 2011/5/28. ونظراً 
الطاب اأ�ضبوعيًا اإى حرم الدبية ح�ضور التجارب امختلفة طيلة ف�ضل اخريف، اإا اأنه مع بدء ف�ضل الربيع 

اأ�ضبحت معامل الكليتن جاهزة ا�ضتقبال الطاب ي حرمهم ي طرابل�ض.

ثانيًا: ال�ضوؤون التعليمية

امجموعبكالوريو�ضماج�ضتردكتوراه
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ب. اإح�ضائية بعدد الطاب

جدول رقم )18(: اإح�ضائية بعدد الطاب امقيدين للعام اجامعي 2011/2010 بح�ضب الكليات

جدول رقم )19(: عدد زوار امكتبة ي حرم طرابل�ض بح�ضب الكليات

الهند�ضة امعمارية
التجارة واإدارة ااأعمال

الهند�ضة
العلوم

العلوم ال�ضحية
اإجماي

التجارة واإدارة ااأعمال
الهند�ضة امعمارية

الهند�ضة
العلوم

العلوم ال�ضحية

الكلية

الكلية

50
186
164
43
26

469

50 اإى 60
30 اإى 40
40 اإى 50
20 اإى 30
10 اإى 20

50
171
158
47
23

449

عدد طاب ف�ضل اخريف

العدد

عدد طاب ف�ضل الربيع

2. ال�ضبكة االكرونية والعملية التعليمية

الطالب  وبن  التعليمية  والهيئة  الطالب  بن  االكروي  التوا�ضل  م�ضتلزمات  بكل  طرابل�ض  حرم  -  جهز 
اأو ت�ضجيل امواد من حذف واإ�ضافة واح�ضول على م�ضتندات علمية  وااأجهزة امخت�ضة بت�ضجيل قيده 
خا�ضة بامواد ام�ضجلة من خال iConnect واإى ذلك من ااأمور التي وردت ي تقرير اإدارة امعلومات 

واحا�ضب ااآي.
-  طرحت مادة اللغة اانكليزية امكثفة INTE104 عر �ضبكة اانرنت اأمام الطاب ام�ضجلن، وذلك ب�ضبب 
عدم حمل �ضبكة اجامعة لهذا امنهاج خال فرة الدوام، لذا فتح امجال للطالب با�ضتخدام خترات 
تكليف موظف  ااأ�ضبوعية وم  العطل  اأيام  بااإ�ضافة  الدوام  بعد  يوميًا  �ضاعات  ااآي مدة 3  احا�ضب 

خت�ض متابعة هذا ال�ضاأن.

3. امكتبة

طالبًا  و200   150 بن  اأ�ضبوعيًا  يزورونها  الذين  الطاب  عدد  ويراوح  روادها  با�ضتقبال  امكتبة  بداأت 
يتوزعون على الكليات كالتاي:
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يتوزع العمل ااإداري ي حرم طرابل�ض وفق ااأق�ضام التالية:

1. ق�ضم �ضوؤون الطاب

اأ. القبول وي�ضمل:
- التوجيه امهني للطاب داخل اجامعة وخارجها.

- ا�ضتقبال طلبات الر�ضيح.
- ادخال كافة بيانات الطاب على احا�ضب ااآي.

)يجري ا�ضتقبال طلبات الر�ضيح ب�ضكل مكن حيث يقوم الطالب باإدخال امعلومات اخا�ضة به(.
)كافة اإجراءات الت�ضجيل مكننة(.

ب. الت�ضجيل وي�ضمل:
- ت�ضجيل الطاب وطبع اإي�ضاات الر�ضوم.

- ح�ضر الـID CARD للطاب.
.ADD, Drop, WITHDRAWتنفيذ عمليات الـ -

)جميع هذه العمليات مكننة(.
ج. اامتحانات وت�ضمل:

- ت�ضير اامتحانات مختلف الكليات وفق اأعداد الطاب.
- تنظيم جداول توزيع الطاب على القاعات وفق اأيام اامتحان.

- تنظيم جداول امراقبن واإعطاءهم التوجيهات الازمة.
د. ااإفادات وت�ضمل:

- اإ�ضدار جميع ااإفادات )اإفادات قيد - متابعة درا�ضة – اإفادة التقديرات - بيان بالأق�شاط(.
)عملية اإ�ضدار ااإفادات مكننة(.

2. ق�ضم ال�ضوؤون امالية وام�ضريات

- اإدارة امخازن.
- اإدارة ام�ضريات.

- تنظيم عهدة ااأثاث.
- تنظيم �ضلفة ام�ضريات.
- متابعة اأعمال ال�ضيانة.

- ا�ضتام الب�ضائع.

3. ق�ضم العاقات العامة واخدمات

- التوا�ضل مع الهيئات ااجتماعية.
- ح�ضر الن�ضاطات اجامعية ذات ال�ضفة العامة.

- ااهتمام باخدمات العامة من اأمن وحرا�ضة ونظافة.
- ااهتمام بامرافق العامة من كافتريا ومطبعة ونقليات وغرها.

ثالثًا: ال�ضوؤون ااإدارية
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4. ق�ضم ال�ضوؤون ااإدارية و�ضوؤون العاملن

- ح�ضر ك�ضف يومي عن دوام العاملن.
- ح�ضر جداول وبيانات �ضاعات امنتدبن وال�ضاعات اا�ضافية للموظفن.

- متابعة اعمال ال�ضمان للموظفن.
- متابعة اعمال امقررات اانكليزية امكثفة.

5. ق�ضم فنيي امخترات

- ااإ�راف على امخترات.
- ح�ضر وجهيز مواد التجارب.

- احفاظ والعناية بااأجهزة وامعدات.

6. ق�ضم �ضكرتاريا الكليات

- تفريع �ضاعات امنتدبن.
- ح�ضر جداول اامتحان.

- ح�ضر الرنامج الدرا�ضي للكلية بالتن�ضيق مع �ضوؤون الطاب.
- متابعة اأعمال امخترات اخا�ضة بالكلية.

اإح�ضائية بعدد العاملن:
بلغ عدد اموظفن ي حرم طرابل�ض 23 موظفًا وتوزعوا ح�ضب اجدول التاي:

جدول رقم )20(: اإح�ضائية بعدد العاملن ي حرم طرابل�ض للعام اجامعي 2011/2010

�ضوؤون الطاب

ال�ضوؤون امالية وااإدارية

�ضكرتاريا الكليات
امخترات

العاقات العامة واخدمات العامة
ال�ضكرتاريا والريد وااأر�ضيف

اإجماي

الق�ضم
الت�ضجيل - القبول - ااإمتحانات - ااإفادات

امكتبات
الن�ضاطات الطابية

ال�ضوؤون ااإدارية
ال�ضوؤون امالية

4
1
1
1
2
3
8
2
1

23

عدد اموظفن
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1. امنح اممنوحة من اجامعة

توزعت منح الطاب ااأوائل بنتيجة الف�ضل ااأول وعددهم 11 على ال�ضكل التاي:

كلية التجارة واإدارة ااأعمال
را�ضال اليا�ض تيم امركز ااأول، رم ب�ضام ااأيوبي امركز الثاي، حمد عزمي وليد فخري امركز الثالث.

كلية الهند�ضة امعمارية
�ضيما حمد ال�ضيخ امركز ااأول، �ضاح الدين عمر ال�ضامي امركز الثاي، حمد عبا�ض قويدر امركز الثالث.

كلية الهند�ضة
عاء الدين احمد رجب امركز ااأول، مرم طارق ال�ضامي امركز الثاي، حمود يحي احايك امركز الثالث.

كلية العلوم
نارمان عبد النا�ر عزام امركز ااأول، اآاء حمد الذهب امركز الثاي.

2. امنح اممنوحة من جهات خارجية

منحة من ال�ضيد عبد احميد عز الدين وقدرها 50،000 دوار اأمريكي وذلك لتجهيز ختر اميكروبيولوجي 
.Block D ي الطابق ال�ضفلي

رابعًا: امنح واجوائز

-  زيارة عدد من الثانويات ي ال�ضمال وا�ضتقبال حواي 240 طالب وطالبة من طاب الثانويات الر�ضمية 
واخا�ضة ي حرم اجامعة.

- ام�ضاركة ي معر�ض الكتاب الذي اأقيم ي معر�ض ر�ضيد كرامي الدوي.
-  تنظيم حا�رة عن جائزة م�روع موري�ض فا�ضل عر�ضت فيها مديرة اجائزة تفا�ضيل ام�روع بتاريخ 
2010/12/23، وقد فاز اقراح م�روع د. اإ�ضماعيل عبا�ض من كلية العلوم بالت�ضفية الن�ضف النهائية. 
الثانويات  مدراء  زيارة  م  كما  للطاب،  امهني  التوجيه  بهدف  ال�ضمال  ي  الثانويات  من  عدد  -  زيارة 

لتعزيز �ضورة اجامعة ي �ضهر ني�ضان 2011.
-  ا�ضتقبال طاب ثانوية ااإمان اخا�ضة - ق�ضم ااإناث وعددهم 100 طالبة ي حرم اجامعة بتاريخ 
2011/4/5 لتعريفهم بالكليات امتوفرة ثم عقدت جل�ضة مفتوحة لاإجابة عن كافة ا�ضتف�ضارات الطاب.
-  ا�ضتقبال طاب ثانوية احدادين الر�ضمية للبنات وعددهم 140 طالبة ي جولة على امباي وامخترات 

بتاريخ 2011/4/11 تلتها جل�ضة مفتوحة.
�رح  تاها   2011/4/27 التطوع" بتاريخ  "اأهمية  عن  ااجتماعية  ال�ضوؤون  لوزارة  حا�رة  -  تنظيم 

م�روع امخيم ال�ضيفي الذي تنظمه الوزارة ي اآب القادم ي 9 بلدات ختلفة.
اأ�ضتاذة  ق�ضا�ض،  جرمن  د.  األقتها   2011/5/11 ال�ضحيحة" بتاريخ  "التغذية  عن  حا�رة  -  تنظيم 

حا�رة ي كلية العلوم ال�ضحية - ق�ضم التغذية.

خام�ضًا: التعاون الداخلي وامحلي
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اأيار  اإى8  ني�ضان   27 من  الدوي  كرامي  ر�ضيد  معر�ض  ي  اأقيم  الذي  الكتاب  معر�ض  ي  -  ام�ضاركة 
2011بالتعاون مع جمعية امتخرجن.

-  تنظيم معر�ض كلية الهند�ضة امعمارية ااأول ي حرم طرابل�ض بتاريخ 2011/5/13 الذي ا�ضتمر لغاية 
م�ضاء 2011/5/15.

1. الن�ضاطات العلمية

نظمت كلية العلوم رحات علمية للطاب اإى:
- معمل الرابة ي �ضكا.

- معمل تكرير املح ي القلمون.
- معمل �ضناعة ال�ضابون ي طرابل�ض.

كما نظمت كلية الهند�ضة امعمارية رحات علمية للطاب اإى:
- زيارة اجامع امن�ضوري الكبر وال�ضوق القدم ي طرابل�ض.

- زيارة مباي اجامعة اللبنانية احديثة التي ما زالت قيد ااإن�ضاء.
- زيارة مباي قيد ااإن�ضاء ي منطقة امعر�ض.

- اإقامة معر�ض م�ضاريع الطاب داخل حرم اجامعة.

2. الن�ضاطات الامنهجية

.Open dayتنظيم الـ -
- تنظيم رحلة اإى منطقة فاريا.

- تنظيم دورة لكرة الطاولة.
- تنظيم رحلة اإى �ضيدا وجزين.

- م�ضابقة ت�ضوير.
.The Doctors ام�ضاركة ي جمهور برنامج -

- ام�ضاركة ي ماراثون طرابل�ض.
- تنظيم رحلة ترفيهية اى نهر كفر حلدا.

- تنظيم دورة �ضطرج للطاب.

�ضاد�ضًا: الن�ضاطات الطابية

- اا�ضراك برنامج جائزة موري�ض الفا�ضل العلمية.
- اإقامة ندوة جمعية اأم النور ي حرم اجامعة للتوعية �ضد امخدرات.

- تنظيم حا�رة لوزارة ال�ضوؤون ااجتماعية عن اأهمية تطوع الطاب ي العمل ااجتماعي.
- تنظيم حا�رة عن التغذية ال�ضحيحة لا�ضتاذة ي كلية العلوم الدكتورة جرمن ق�ضا�ض.

�ضابعًا: الن�ضاطات الثقافية



التقرير ال�ضنوي   95

Open Day
حرم طرابل�ض

رحلة اإى منطقة فاريا
مع اأع�ضاء هيئة التدري�ض

امعر�ض امعماري ااأول
لطاب كلية الهند�ضة امعمارية

حرم طرابل�ض

رحلة طابية
اإى منطقة جزين
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بانوراما العام الجامعي

اافتتاح الر�ضمي حرم طرابل�ض 2010/11/11

معر�ض الفنانة اإمان بكدا�ض الت�ضكيلي 2010/12/9

 2011/3/21 EMUNI Research Souk 2011 اموؤمر الثالث

حا�رة "كيف ن�ضتفيد من التاريخ" اأ. د. ح�ضان حاق 2010/11/17

اأم�ضية غنائية للفنان اأحمد قعبور بعنوان "بعد الغنية" 2010/12/28

اأم�ضية مو�ضيقية د. نداء اأبو مراد 2011/2/25
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معر�ض الفنان ه�ضام بكدا�ض الت�ضكيلي 2011/3/3

فوتوغرافيا "ال�ضحراء والواحات" اأ. د. عبد الفتاح امو�ضلي 

معر�ض تاريخ اجامعة ي �ضور 2011/3/17

امعر�ض الوظيفي 2011/5/5

جلة الزميل الف�ضلية ي اأعدادها الثاثة للعام اجامعي 2011/2010يوم الراث 2011/5/12 
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آفاق مستقبلية
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اعتماد  عملية  اإمام  الازمة  وااإجراءات  اخطوات  امتخ�ض�ضة  بوحداتها  اجامعة  كليات  متابعة  نظراً 
كافة الرامج التعليمية وحر�ضها على اات�ضال باجهات الدولية امعنية بذلك، وباإ�راف موجه من مركز 
التطوير ااأكادمي وتوكيد اجودة، اأ�ضحى العام اجامعي 2011/2010 عام ااعتماد بامتياز، والعمل ما 

زال جاريًا للح�ضول عليه.

اإدارة البحث العلمي والعاقات الدولية  اإمانًا باأهمية ااأبحاث ي تعزيز مكانة اجامعة العلمية و�ضعت 
خطة يتم من خالها تفعيل منظومة البحث وتوطيد �ضبل ال�راكة مع اموؤ�ض�ضات البحثية امحلية والدولية. 
وعلى ال�ضعيد نف�ضه ت�ضعى اجامعة اإى زيادة ن�ضاطات مركز ااأبحاث البيئية ي حرم البقاع الذي بداأ عمله 

مع انطاقة هذا العام.

�ضعيًا لا�ضتفادة من مبنى امخترات امن�ضئ باأعلى ام�ضتويات العلمية واأف�ضل التجهيزات امعملية يتم 
و�ضع درا�ضة �ضاملة انتقال كلية ال�ضيدلة من حرم بروت اإى حرم الدبية ي ام�ضتقبل القريب من جهة. 

ومن جهة اأخرى م ا�ضتكمال البنية ااأ�ضا�ضية مباي الدبية اخا�ضة بااأن�ضطة الريا�ضية.

مهيداً لدرا�ضة جال التعاون ي م�روع اإن�ضاء م�ضت�ضفى تعليمي جامعي، تعقد اجامعة عدة لقاءات مع 
جهات مانحة وهيئات ا�ضتثمار حلية ودولية. ومن امتوقع كدرا�ضة اأولية للم�روع اأن يربع على م�ضاحة 
10.000 مراً مربعًا م�ضاحة بناء تبلغ 47.000 مراً مربعًا وم�ضمم ا�ضتيعاب 120 �ريراً ي امرحلة 
ااأوى و240 �ريراً ي امرحلة الثانية. اإ�ضافة اإى العيادات الداخلية واخارجية وامخترات ومدرج �ضعة 

300 �ضخ�ض وقاعات درا�ضية ومراكز لاأبحاث.

حقيقًا م�روع امكتبة ااإلكرونية امركزية ي احرم الرئي�ض ي بروت، غّرت اإدارة امكتبات وجهتها 
�ضت�ضبح  التي  ام�ضتقبلية،  امكتبة  نواة  ت�ضكل  واأ�ضبحت  الرقمي  للع�ر  لت�ضبح مكتبات اجامعة مواكبة 
بيانات  ت�ضل  اإنرنت  و�ضبكة  اإلكرونية  فهر�ضة  من  امكتبية  اخدمات  اأحدث  فيه  تتوفر  اأكادميًا  مّعلمًا 

امكتبة وفهر�ض جموعاتها بال�ضفحات امكتبية ااإلكرونية للجامعات حول العام.

اأوًا: ااعتماد الدوي للرامج

ثانيًاً: البحث العلمي ي اجامعة

ثالثًاً: مباي حرم الدبية

رابعًاً: �رح ام�ضت�ضفى اجامعي

خام�ضًاً: امكتبة امركزية
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