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انطلقت  للجامعة،  الذهبي  اليوبيل  عام   2010  -  2009 اجلامعي  العام  اإطاللة  مع 
�ضل�ضلة من الحتفالت تتوج م�ضرية خم�ضني عامًا من العطاء تاأ�ضي�ضًا على ثوابت العالقة 
املتاأ�ضلة واملتجددة مع جامعة الإ�ضكندرية والتزام اجلامعة بر�ضالتها نحو بيئتها يف 
معايري  وحتقيق  التعليمية  برباجمها  لالرتقاء  الدائم  وحر�ضها  العربي  والعامل  لبنان 

اجلودة واحل�ضول على العتماد.

بداأت م�ضرية الحتفالت يف الإ�ضكندرية يف 12 / 8 / 2009 لتكرمي كوكبة من علماء 
م�رص، من الأ�ضاتذة املعارين اإىل جامعة بريوت العربية بني اأعوام 1960 - 2010 تقديراً 
جلهودهم يف انطالقة اجلامعة وتطويرها، وقد كان لهذه الحتفالت ارتدادات يف بريوت، 
حيث احتفلت اجلامعة بيوبيلها الذهبي يف 11 / 11 / 2009 لتكرمي كوكبة من رجالت 
م�رص ولبنان كان لهم الف�ضل يف انبثاق جامعة بريوت العربية، حني قدم رجال خمل�ضون 
من لبنان، ما ميلكون من مال وجهد، وحني قدمت م�رص خرية عقولها، وعمق خربتها 
الطويلة، يف العلم والبحث والإدارة... يف حمبة خال�ضة، زادتها الأيام قوة واأ�ضالة، وقد 
العلمي يف  للتعاون  ليثمر جتربة فريدة  الحت�ضان امل�رصي،  اللبناين، مع  تاآخى اجلهد 

العامل العربي.

التي  التطوير  العام املزدان بتجليات حركة  العلمية على درب هذا  ثم تتالت املحطات 
�ضهدتها اجلامعة تطبيقًا لإ�ضرتاتيجيتها، حيث تقدم البحث العلمي قائمة اأولوياتها جنبًا 
اإىل جنب مع جودة منظومة التعليم، اأحد اأهم دعائمه، وتعززت العالقات مع املوؤ�ض�ضات 
املوؤمترات  من  العديد  اجلامعة  فاحت�ضنت  العلمية،  للبحوث  الداعمة  والدولية  املحلية 
العلمية وور�س العمل اخلا�ضة بالبحث العلمي و�ضجعت الباحثني فيها على التعاون مع 
املوؤ�ض�ضات البحثية، كما اأولت اجلامعة اهتمامها للتو�ضع يف من�ضاآتها عرب تد�ضني مبان 

ومراكز واإطالق اأ�ضماء من الرواد على بع�س مرافقها.

كما اتخذت اجلامعة كامل ا�ضتعداداتها لبدء الدرا�ضة بفرعها يف طرابل�س مع بداية العام 
حت�ضرياً  بالبقاع  اجلامعة  فرع  يف  البيئية  الأبحاث  مركز  جتهيز  اإىل  اإ�ضافة  القادم، 
ورئي�ضًا  العربية طالبًا واأ�ضتاذاً  اإن معاي�ضتي جلامعة بريوت  العام.  لإطالق ن�ضاطه هذا 
لالنطالق  والثقايف  والجتماعي  والأكادميي  العلمي  بدورها  اإمياين  من  �ضاعف  لها، 
بها اإىل م�ضاف اجلامعات الكربى يف العامل بالتعاون مع هيئتيها التعليمية والإدارية، 
ومبوؤازرة جامعة الإ�ضكندرية ووقف الرب والإح�ضان، لتبقى راية التعاون من اأجل العلم 

خفاقة ما دام اأرز لبنان �ضاخمًا ومنارة اأر�س الكنانة و�ضاءة.

واهلل املوفق

رئي�س اجلامعة

اأ.د. عمرو جالل العدوي

عام اليوبيل الذهبي

كلمة الرئي�س
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اأع�ساء املجل�س الأعلى

اأ. د. هند حممد ممدوح حنفي

رئي�سة جامعة الإ�سكندرية
رئي�سة املجل�س الأعلى جلامعة بريوت العربية

اأ. د. ناهد عبد املنعم ال�سباعي

 عميدة كلية التمري�س بجامعة الإ�سكندرية

اأ. د. عكا�سة حممد عبد العال

ل�س�ؤون  الإ�سكندرية  جامعة  رئي�س  نائب 
التعليم والطالب

اأ. د. حممد �سعيد اجلزائري

ممثل جمل�س اأمناء وقف الرب والإح�سان

ال�سيد توفيق حوري

رئي�س جمل�س اأمناء وقف الرب والإح�سان
نائب رئي�س املجل�س الأعلى جلامعة بريوت العربية

اأ. د. ح�سان حالق

ممثل جمل�س اأمناء وقف الرب والإح�سان

اأ. د. ع�سام خـمي�س اإبراهيم

للدرا�سات  الإ�سكندرية  جامعة  رئي�س  نائب 
العليا والبح�ث

ال�سيد ع�سام حوري

اأمني عام اجلامعة

اأ. د. عمرو جالل العدوي

رئي�س جامعة بريوت العربية

اأ. د. القا�سي فوزي اأدهم

ممثل جمل�س اأمناء وقف الرب والإح�سان

اأ. د. اأ�رشف اأحمد فراج

عميد كلية الآداب بجامعة الإ�سكندرية
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اأع�سـاء جملـ�س اجلامعـة

اأ. د. ماي�سة اأحمد م�سطفى النيال

عميدة كلية الآداب

اأ. د. عكا�سة حممد عبد العال

ل�س�ؤون  الإ�سكندرية  جامعة  رئي�س  نائب 
التعليم والطالب

اأ. د. ح�سن كمال عبد ال�سالم

عميد كلية الهند�سة املعمارية

اأ. د. ح�سن حممد م�سطفى ال�سيد خ�رش

عميد كلية الطب

اأ. د. حفيظة ال�سيد علي احلداد

عميدة كلية احلق�ق والعل�م ال�سيا�سية

اأ. د. ع�سام خـمي�س اإبراهيم

للدرا�سات  الإ�سكندرية  جامعة  رئي�س  نائب 
العليا والبح�ث

املهند�س حممد حوري

ممثل جمل�س اأمناء وقف الرب والإح�سان

اأ. د. خالد ح�سن بغدادي

عميد كلية الهند�سة

اأ. د. عبد العزيز فايد اإ�سماعيل

عميد كلية طب الأ�سنان

اأ. د. حنفي حممود هليل

عميد كلية العل�م

اأ. د. هند ح�سن متويل

عميدة كلية العل�م ال�سحية

ال�سيد ع�سام حوري

اأمني عام اجلامعة

اأ. د. عمرو جالل العدوي

رئي�س اجلامعة

اأ. د. نهال فريد م�سطفى

عميدة كلية التجارة واإدارة الأعمال

اأ. د. عبد اهلل حممد اللقاين

عميد كلية ال�سيدلة

املهند�س حممد برهومي

ممثل جمل�س اأمناء وقف الرب والإح�سان
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عـام اليوبيـل

والتعب  اجلد  من  عامًا  خم�ضني  م�ضرية  يلخ�س  هذا  الثمني"،  الكنز  هو  علم  على  "عمل 
ملوؤ�ض�ضات  منوذجًا  الذهبي،  يوبيلها  عام  يف  اليوم  العربية  بريوت  جامعة  لت�ضبح 
التعليم العايل يف لبنان التي تخطت ال�ضعاب ور�ضمت امل�ضتقبل فعا�رصت احلا�رص، ومع 
الإ�رصار واملثابرة انطلقت من حرمها الرئي�س يف بريوت عام 1960 اإىل حرمها النوعي 
العلم  الفيحاء بحرم يفتح ذراعيه لطالب  اإىل طرابل�س  الدبية عام 2006 ثم �ضماًل  يف 
عام 2010، اإىل البقاع اأر�س ال�ضهل اخل�ضيب حيث مت اجناز البنى التحية حلرم اجلامعة 
هناك متهيداً للبدء بت�ضييد �رصح اأكادميي يروي حمافظة البقاع واجلوار بالعلم واملعرفة. 
اأما فرع الإ�ضكندرية يف م�رص فهو فرع متالزم مع اجلامعة الأم يف كل خطوات التطور 
اجلامعي  العام  كان  لذا  الع�رصية،  املواكبة  يف  اأو  الدرا�ضية  اللوائح  يف  �ضواء  والتو�ضع 
الروؤية واحلداثة وال�ضتمرارية،  2009 - 2010 عامًا يليق لالحتفال بن�ضف قرن من 

وفق املنا�ضبات والن�ضاطات التالية:

•��حفل تكرمي لكل من اأ�ضهم يف م�ضرية اجلامعة حتت رعاية معايل وزير التعليم العايل والدولة 
للبحث العلمي الأ�ضتاذ الدكتور هاين هالل، وذلك بتنظيم جمل�س اأمناء الرب والإح�ضان يف 

مدينة الإ�ضكندرية بفندق Four Seasons يوم الأربعاء يف 12 / 8 / 2009.

•��ضهرة رم�ضانية يف حدائق احلرم الرئي�س يوم اجلمعة يف 4 / 9 / 2009.

يوم  الدبية  حرم  يف  اجلامعة  التدري�س  هيئة  واأع�ضاء  ملوظفي  �ضاهر  ع�ضاء  •��حفل 
ال�ضبت يف10 / 10 / 2009.

•���ضدور كتاب يوثق خم�ضني عاماً يف خم�ضة عقود من عمر اجلامعة يف ت�رصين الأول 2009.

•��موؤمتراً �ضحفيًا لإطالق فعاليات اليوبيل الذهبي عقده رئي�س اجلامعة يف قاعة علي 
را�ضد يوم الثنني يف 2 / 11 / 2009.

•��اإطالق �ضعار اجلامعة بحلة جديدة متزج به اجلذور والقيم التي تاأ�ض�ضت عليها اجلامعة 
مع الغد احلافل بالروؤى والتجدد الدائم لها، وقد مت الإعالن عنه بال�ضحف اللبنانية 

�ضباح الأربعاء يف 11 / 11 / 2009.

عدد  ومب�ضاركة  احلريري،  �ضعد  الرئي�س  دولة  وح�ضور  برعاية  الذهبي  اليوبيل  •��حفل 
بافيون  قاعة  يف  اجلامعة  اأ�رصة  جانب  اإىل  وامل�ضوؤولني  والنواب  الوزراء  من  كبري 

رويال - البيال يوم الربعاء يف 11 / 11 / 2009.

قعبور  اأحمد  الأ�ضتاذ  واأحلان  حوري  عمر  ال�ضاعر  تاأليف  من  اجلامعة  ن�ضيد  اإطالق  ��•
�ضمن احتفالية اليوبيل الذهبي يف البيال يوم الأربعاء يف 11 / 11 / 2009.

•��حفل غداء تكرميي ملنا�ضبة انعقاد املوؤمتر الثاين ع�رص للوزراء امل�ضوؤولني عن التعليم 
العايل والبحث العلمي، يف اوتيل الربي�ضتول يوم اخلمي�س يف 10 / 12 / 2009.

•��زيارة معايل ال�ضيدة بهية احلريري اإىل حرم الدبية تلبية لدعوة رئي�س اجلامعة، حيث 
اّطلعت على اآخر تطورات اجلامعة يوم اجلمعة يف 30 / 4 / 2010.

ا�ضتقبال تكرميي لأع�ضاء جمل�س بلدية بريوت املنتخب حديثًا، خا�ضة بوجود  •��حفل 
�ضامر  وال�ضيديل  غالييني  احلفيظ  عبد  املحامي  هما   اجلامعة  خريجي  من  ع�ضوين 

�ضوبرة وذلك بحدائق اجلامعة يف حرم بريوت يوم الثالثاء يف 1 / 6 / 2010.
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اأن�ضطة ومنا�ضبات بل ُتوج  ومل يقت�رص الحتفال بالعام الذهبي لتاأ�ضي�س اجلامعة على 
باإطالق مرافق ومن�ضاآت، حيث مت:

•��افتتاح مبنى كليتي الهند�ضة والعلوم ومبنى املختربات يف حرم اجلامعة يف الدبية 
برعاية وح�ضور وزير الرتبية والتعليم العايل الدكتور ح�ضن منيمنة والأ�ضتاذ الدكتور 
هاين هالل وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف م�رص، ولهذه املنا�ضبة مت تكرميهما 

يوم اجلمعة يف 11 / 12 / 2009.

الثالثاء  "نورانيات" يوم  الفنان وجيه نحلة  بعنوان  •��افتتاح مبنى امللتقى مبعر�س 
يف 20 / 4 / 2010.

اأ�ضنان جديدة اأ�ضيفت للعيادات املوجودة �ضابقًا لي�ضبح عددها  •��افتتاح عيادات طب 
75 عيادة يف كلية طب الأ�ضنان يوم اخلمي�س يف 29 / 4 / 2010.

اجلامعة  بنه�ضة  قاموا  الذين  للرواد  تكرميًا  واملدرجات  القاعات  على  اأ�ضماء  •��اإطالق 
منذ تاأ�ضي�ضها يوم الثالثاء يف 4 / 5 / 2010.

ال�ضيدة منى  الدولة  الإن�ضان يف اجلامعة برعاية وح�ضور وزيرة  •��اإطالق مركز حقوق 
عفي�س بح�ضور مهتمني من اجلمعيات املدنية والإن�ضانية يف قاعة جمال عبد النا�رص 

يوم الثنني يف 17 / 5 / 2010.

م�ضارات  به  يحيط  الدولية  واملعايري  املقا�ضات  ح�ضب  القدم  لكرة  ملعب  •��اإن�ضاء 
مرت   4.900 م�ضاحتها  الن�ضاطات  متعددة  مغطاة  ريا�ضية  وقاعة  اجلري  ل�ضباقات 
وغرف  املالب�س  تبديل  وغرف  حمامات  مع  الوظائف  متعدد  ملعب  تت�ضمن  مربع  

اإدارية وغرف لأن�ضطة ريا�ضية متعددة يف حرم الدبية.

الأبحاث  مركز  بت�ضييد  والحتفال  البقاع  يف  اجلامعة  ملركز  التحتية  البنى  اجناز  ��•
البيئية ونادي املتخرجني فيه يوم ال�ضبت يف 19 / 6 / 2010.

عام اليوبيل
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بانوراما اليوبيـل الذهبي

17

39

511 612

410

28

.2009 / 8 / 12 Four Seasons  1 احلفل التكرميي الذي نظمه جمل�س اأمناء الرب والإح�ضان يف مدينة الإ�ضكندرية بفندق
2 حفل الع�ضاء ال�ضاهر يف حرم الدبية 10 / 10 / 2009.

3 رئي�س اجلامعة مطلقًا فعاليات اليوبيل الذهبي يف املوؤمتر ال�ضحفي الذي عقد للمنا�ضبة 2 / 11 / 2009.
4 حفل اليوبيل الذهبي يف قاعة بافيون رويال - البيال 11 / 11 / 2009.

5 حفل غداء تكرميي للوزراء امل�ضوؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي العرب يف اوتيل الربي�ضتول 10 / 12 / 2009.
6  د. ح�ضن منيمنة وزير الرتبية والتعليم العايل واأ.د. هاين هالل وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف م�رص يفتتحان مبنى كليتي الهند�ضة والعلوم 

ومبنى املختربات يف حرم اجلامعة يف الدبية 11 / 12 / 2009.

7 افتتاح مبنى امللتقى مبعر�س "نورانيات" للفنان وجيه نحلة 20 / 4 / 2010.
8  افتتاح عيادات طب الأ�ضنان اجلديدة 29 / 4 / 2010.

9 زيارة معايل ال�ضيدة بهية احلريري اإىل حرم الدبية 30 / 4 / 2010.
10 اإطالق ا�ضم "علي را�ضد" واأ�ضماء لرواد اجلامعة على عدد من القاعات واملدرجات يف حرمي بريوت والدبية 4 / 5 / 2010.

11 حفل ا�ضتقبال تكرميي لأع�ضاء جمل�س بلدية بريوت يف حدائق اجلامعة يف حرم بريوت 1 / 6 / 2010.
12 اجناز البنى التحتية ملركز اجلامعة يف البقاع 19 / 6 / 2010.
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الهيئـة التعليميـة

تفخر جامعة بريوت العربية بنخبة الأ�ضاتذة واأع�ضاء هيئة التدري�س املنتقاة يف كلياتها، 
اأكادميية  واإر�ضادات  تعليمية  خربات  من  لديهم  ما  اأف�ضل  تقدمي  عن  يتوانوا  مل  الذين 
العام اجلامعي 2009 - 2010، وهم موزعون على كليات  واأبحاث متخ�ض�ضة طوال 
اجلامعة الع�رص �ضواء يف احلرم الرئي�س يف بريوت اأو حرم الدبية، وفيما يلي اإح�ضائية 
 PHD الـ  �ضهادات  حلملة  وتبعًا   1 رقم  اجلدول  يف  النتداب  لطبيعة  تبعًا  عددهم  تظهر 

وال�ضهادات الأخرى يف جدول رقم 2.

اإجمايلزائرمتعاقدمعنيمعارالكلية معاون للتدري�سمنتدب للتدري�س بال�ساعات 
الآداب

الآداب - ق�ضم الإعالم
احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

التجارة واإدارة الأعمال
الهند�ضة املعمارية

الهند�ضة
العلوم

ال�ضيدلة
الطب

طب الأ�ضنان
العلوم ال�ضحية

العلوم ال�ضحية - ممر�ضني
مركز اللغات

التاأهيلية
املجموع

4
0
6

11
9

20
15
7
9
6
7
0
0
0
94

2
0
2
0
1

10
6
1
1
1
0
0
0
0
24

3
0
0
1
0
1
1
1
0
0
2
0
0
0
9

6
0

12
7
5

16
12
7

26
12
5
0
0
0

108

60
18
49
51
75

133
148
64
62
81
56
34
13
6

850

34
9

24
4
7

13
24
2
1
4
5
0
0
1

128

11
9
5

28
53
73
90
46
25
58
37
34
13
5

487

جدول رقم 1
اإح�ضائية بعدد الهيئة التعليمية للعام اجلامعي 2010-2009
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اإجمايل�سهادات اأخرىحملة PHDالكلية
الآداب

الآداب - ق�ضم الإعالم
احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

التجارة واإدارة الأعمال
الهند�ضة املعمارية

الهند�ضة
العلوم

ال�ضيدلة
الطب

طب الأ�ضنان
العلوم ال�ضحية

العلوم ال�ضحية - ممر�ضني
مركز اللغات

التاأهيلية
املجموع

49
9

44
23
22
60
58
18
37
23
19
0
0
1

363

11
9
5

28
53
73
90
46
25
58
37
34
13
5

487

60
18
49
51
75

133
148
64
62
81
56
34
13
6

850

جدول رقم 2
اإح�ضائية بعدد الهيئة التعليمية حملة الـ PHD و�ضهادات اأخرى للعام اجلامعي 2009 - 2010

التعلـم والتعلـيم

متطلبات  مع  ومتا�ضيًا  العربية  بريوت  جامعة  يف  التعليم  جودة  �ضمان  لتحقيق  �ضعيًا 
جميع  يف  التعليم  جودة  توكيد  وحدة  اإن�ضاء  مت  والدويل،  والإقليمي  املحلي  املجتمع 
�ضبيل  يف  اجلامعة  يف  اجلودة  وتوكيد  الأكادميي  التطوير  مركز  مع  بالتن�ضيق  الكليات 
لوائحها وحتديث  لتطوير  الكليات جهداً م�ضاعفًا  الدويل، وبذلت  العتماد  اإىل  الو�ضول 

معاملها، وذلك على النحو الآتي:
جميع  يف  لوائحها  بتطوير  وقامت  اجلودة  توكيد  يف  كبرياً  اهتمامًا  الآداب  كلية  اأولت 
الأق�ضام وفقًا للمعايري املتبعة يف اجلامعات العربية وبع�س اجلامعات الأجنبية، وهي 
وقد  م�رص،  يف   NAQAAE والعتماد  التعليم  جودة  ل�ضمان  القومية  الهيئة  قواعد  تتبع 

عدلت بعدد ال�ضاعات املطلوبة للتخرج لت�ضبح 120 �ضاعة معتمدة.
وهذا ما قامت به كلية احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية بحيث اأ�ضبح عدد ال�ضاعات املعتمدة  

138 �ضاعة، لإف�ضاح املجال ل�ضقل �ضخ�ضية الطالب يف نواحي متعددة.
اأما كلية التجارة فعدلت لئحتها الداخلية لتتوافق مع متطلبات �ضوق العمل يف لبنان 

والعامل العربي واأ�ضبح عدد ال�ضاعات املعتمدة للتخرج 120.
كما وتوا�ضل كلية الهند�ضة املعمارية النظر يف الالئحة الدرا�ضية املعدلة وحمتوياتها 
مع  التوازي  على  وذلك  اجلودة،  وتوكيد  بالتطوير  اخلا�ضة  القرتاحات  بع�س  واإعداد 
عر�س ملف الكلية الكامل على اللجنة امل�ضكلة من حمكمني يف الهيئة امللكية للمعماريني 

.RIBA الربيطانيني
وعدلت كلية الهند�ضة الالئحة الداخلية فيها تطبيقًا ل�ضيا�ضة التطوير امل�ضتمر يف الربامج 
ومبا يتالءم مع متطلبات �ضوق العمل، وقامت بدمج ق�ضم الهند�ضة الإلكرتونية مع ق�ضم 
احلا�ضب الآيل واأ�ضبح برنامج ق�ضم الهند�ضة املدنية ي�ضمل الدرا�ضات البيئية وحتت م�ضمى 
الكلية ت�ضم  اأ�ضبحت  الهند�ضة املدنية والبيئية واألغي ق�ضم هند�ضة امل�ضاحة حيث  ق�ضم 
اأربعة اأق�ضام بدًل من �ضتة وعدد ال�ضاعات املعتمدة للتخرج منها يف املرحلة اجلامعية 

الأوىل 150 �ضاعة.
ومت تطوير الالئحة يف كلية العلوم وفقًا للمعايري املتبعة يف اجلامعات العربية والأجنبية 
حتقيقًا لإن�ضجام العملية التعليمية مع متطلبات �ضوق العمل وقد روعي يف هذا التطوير 

تعديل بعدد ال�ضاعات املطلوبة للتخرج لت�ضبح 120�ضاعة معتمدة.

اأ. تطوير اللوائح واملعايري

1. مرحلة اللي�سان�س والبكالوريو�س
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اأما كلية ال�ضيدلة فقد طرحت مقررات عالجية يقوم الطالب من خاللها بتطبيق الدرا�ضة 
للتخرج 182،  �ضاعاتها املعتمدة  واأ�ضبح عدد  امل�ضت�ضفيات  على احلالت املر�ضية يف 
وبدءاً من العام اجلامعي 2009 - 2010 �ضيتم تطبيق برنامج التدريب املهني واحت�ضاب 

فرتة التدريب �ضمن ال�ضاعات املعتمدة.
وتعمل الكلية حاليًا على و�ضع تو�ضيف الربنامج ومقارنة املخرجات التعليمة امل�ضتهدفة 
ILO’S بتلك اخلا�ضة ببع�س املوؤ�ض�ضات العلمية املعرتف بها عامليًا بغر�س الو�ضول اإىل 

معايري عاملية ت�ضمن العتماد الدويل.
وطورت كلية الطب اأي�ضًا لئحتها الداخلية لتتما�ضى مع اأحدث الجتاهات العاملية يف 
التعليم الطبي، بحيث �ضملت برنامج �ضيبداأ تطبيقه من العام اجلامعي 2011 /  2012 
الإكلينيكية  والعلوم  الأ�ضا�ضية  الطبية  العلوم  بني  يجمع  الذي  التكاملي  املنهج  يتبنى 
 Integrated Outcome املخرجات  على  والقائم  الأوىل  الدرا�ضة  �ضنوات  منذ  )ال�رصيرية( 

.Based Curriculum

ويف كلية طب الأ�ضنان مت ا�ضتحداث عيادات جديدة بزيادة 22 وحدة جديدة حتى اأ�ضبح 
عدد العيادات 55. ومت تعديل الالئحة الداخلية لكلية العلوم ال�ضحية وذلك بتخفي�س عدد 

ال�ضاعات املعتمدة للتخرج لت�ضبح 120.

تدعم اجلامعة عملية ا�ضتحداث تخ�ض�ضات جديدة وذلك بهدف مواكبة التطورات العلمية 
اجلامعي  والعام  وخمرجاته،  التعليم  جودة  لتحقيق  و�ضعيًا  العمل  �ضوق  واحتياجات 

2009 - 2010، �ضهد اإ�ضتحداث التخ�ض�ضات التالية:
•�البنوك والتمويل يف كلية التجارة.

•�الت�ضويق يف كلية التجارة.
•�التكنولوجيا احليوية يف كلية العلوم.

•�تكنولوجيا املعلومات يف كلية العلوم.

اجلامعي  العام  بدء  مع  البكالوريو�س  مرحلة  يف  الكليات  جميع  يف  الدرا�ضة  انتظمت 
2010/2009 بتاريخ 28 / 9 / 2009 وا�ضتمرت الدرا�ضة حتى نهاية ف�ضل اخلريف 
الف�ضل يف  نهاية  امتحانات  اأجريت  ثم  الف�ضل  ن�ضف  امتحانات  تخللها  2010 حيث 

.Iconnect 11 / 1 / 2010 وقد مت اإعالن النتائج على بوابة اجلامعة اللكرتونية
اأما الدرا�ضة لف�ضل الربيع 2010 فقد بداأت يف 1 / 3 / 2010 بعد انتهاء اإجازة ما بني 
الف�ضلني تخللها اإجراء امتحانات ن�ضف الف�ضل وا�ضتمرت الدرا�ضة بانتظام حتى نهاية 

الف�ضل حيث جرت المتحانات النهائية يف 7 / 6 / 2010.
اجلامعة  حرم  يف  الذهبي  اليوبيل  دفعة  الكليات  جلميع  التخرج  حفل  اإقامة  تقرر  وقد 
الطب  كلية  يف  الخت�ضا�س  طالب  تخرج  حفل  اأما   ،2010  /  7  /  1 بتاريخ  بالدبية 

بتاريخ 22 / 6 / 2010 و�ضيبداأ ف�ضل ال�ضيف الدرا�ضي يف 5 / 7 / 2010.

1. مرحلة اللي�سان�س والبكالوريو�س

التعلم والتعليم

ب. ا�ستحداث تخ�س�سات

ج. �سري الدرا�سة وانتظامها
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عدد الطالبالكلية
الآداب

احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية
التجارة واإدارة الأعمال

الهند�ضة املعمارية
الهند�ضة

العلوم
ال�ضيدلة

الطب
طب الأ�ضنان

العلوم ال�ضحية
املجموع

798
720

2689
454

1745
827
398
441
213
282
8567

جدول رقم 3
اأعداد الطالب املقيدين بكليات اجلامعة يف لبنان للعام اجلامعي 2009 / 2010

ر�ضم بياين
ر�ضم بياين باأعداد الطالب املقيدين بكليات اجلامعة يف العام الدرا�ضي 2009 / 2010

ر�ضم بياين
ر�ضم بياين باأعداد الطالب املقيدين يف اجلامعة من العام اجلامعي 2006 / 2007 ولغاية 2009 / 2010

د. اإح�سائيات باأعداد الطالب

2007/20062008/20072009/20082010/2009العام اجلامعيالكلية
الآداب

احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية
التجارة واإدارة الأعمال

الهند�ضة املعمارية
الهند�ضة

العلوم
ال�ضيدلة

الطب
طب الأ�ضنان

العلوم ال�ضحية
املجموع

1150
1599
3017
377

1674
1233
430
291
184
67

10022

1251
1483
3554
424

1805
1419
441
320
216
100

11013

1014
1290
3316
452

1881
953
441
348
204
202

10101

798
720

2689
454

1745
827
398
441
213
282
8567

جدول رقم 4
اأعداد الطالب املقيدين بكليات اجلامعة منذ العام اجلامعي 2006 / 2007 ولغاية 2009 / 2010
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ر�ضم بياين
ر�ضم بياين باأعداد الطالب املتخرجني من كليات اجلامعة منذ العام اجلامعي 2006 / 2007 ولغاية 2008 / 2009

2007/20062008/20072009/2008العام اجلامعيالكلية
الآداب

احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية
التجارة واإدارة الأعمال

الهند�ضة املعمارية
الهند�ضة

العلوم
ال�ضيدلة

الطب
طب الأ�ضنان

العلوم ال�ضحية
املجموع

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

جدول رقم 5
اأعداد الطالب املتخرجني من كليات اجلامعة منذ العام اجلامعي 2006 / 2007 ولغاية 2008 / 2009

تعمل اجلامعة على اإ�ضتحداث برامج اإلكرتونية متطورة تخدم جميع طالب العلم واملعرفة 
من كافة اأرجاء املجتمع، وتتفرع هذه الربامج اإىل ثالثة اأق�ضام رئي�ضية هي:

Training Courses: وهي برامج لتدريب اأ�ضحاب وموظفي  الإلكرتوين  التدريب  •��برامج 
املوؤ�ض�ضات والإدارات لتنمية طاقاتهم العلمية والإنتاجية.

برامج  وهي   :Non Curriculum Courses الدبلوم  دون  الإلكرتونية  الدرا�ضات  •��برامج 
تتكون من منهج درا�ضي ي�ضتطيع الطالب درا�ضته دون احلاجة للح�ضول على �ضهادة 

اأو دبلوم.
Curriculum Courses: وهي عبارة عن برامج منهجية  الإلكرتونية  الدرا�ضات  •��برامج 
�ضهادة  على  احل�ضول  الطالب  تخول  والتي  الر�ضمية  املوؤ�ض�ضات  قبل  من  بها  معرتف 

دبلوم اأو ماج�ضتري.

وحتقيقًا لهذه الغاية طورت اجلامعة البنى التحية للمعلوماتية وا�ضتعانت بخرباء عامليني 
يف جمال التعليم الإلكرتوين، ومت �رصاء معدات التوا�ضل والتعليم عن بعد وجاري جتهيز 
قاعة علي را�ضد بهذا النظام على اأن ي�ضار اإىل جتهيز مدرج يف حرم طرابل�س به اأي�ضًا، 
كما وان�ضمت اجلامعة اإىل املجل�س الدويل للتعليم عن بعد ICDE واأطلقت برناجمًا لتعليم 
اللغة عن بعد عرب �ضفحتها الإلكرتونية على �ضبكة النرتنت بالتن�ضيق مع مركز اللغات 

يف اجلامعة.

2. التعليم الإلكرتوين

التعلم والتعليم
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وت�ضهيل  التعليمية  العملية  خدمة  جمال  يف  جهودها  مبتابعة  املكتبات  اإدارة  قامت 
حاجات البحث العلمي من خالل اإتاحة املعلومات املطلوبة والو�ضول اإىل كل جديد يف 
اإداركًا للتفاعل الدائم مع جمريات حت�ضيل الطالب يف الف�ضول الدرا�ضية  عامل املعرفة 
من  يحتاجونه  ما  توفري  خالل  من  التدري�س  هيئة  لأع�ضاء  الأف�ضل  لل�ضبيل  ومتهيداً 

من�ضورات لرفع كفاية الأداء. طبقًا لذلك، فقد تواتر العمل بنواٍح ثالث متالزمة:
•��الدور الطبيعي املطلوب من عمل املكتبات، اأو ما ميكن ت�ضميته بالعمل النمطي، والذي 
ي�ضمل حتديد احلاجات من اأدوات املعرفة واأوعية املعلومات املختلفة من كتب ودوريات 
وغريها، وتوريد تلك العناوين وفهر�ضتها �ضمن النظام الآيل ملكننة املكتبات واإتاحتها 
للم�ضتفيدين. كما يتناول هذا الدور ا�ضتقبال الرواد وتوفري اخلدمات املتعددة املتاحة لهم من 
اإر�ضاد واإعارة وت�ضوير وا�ضتخدام �ضبكة الفهار�س الآلية املتوفرة و�ضبكة الإنرتنت وغريها. 
وقد قامت اإدارة املكتبات بتوريد جمموعات متعددة ومتنوعة من العناوين احلديثة للكتب يف 
كافة الخت�ضا�ضات العلمية مبا يوازي يف املتو�ضط الألفي عنوان كل عام، كما اأ�ضيفت اإىل 
جمموعاتها عناوين اأخرى وردت على �ضبيل الإهداء. ومن جهة اأخرى فقد تابعت املكتبات 

ا�ضرتاكاتها اجلارية يف الدوريات الورقية على منوال ما داأبت عليه يف ال�ضنوات ال�ضابقة.
•��العمل على اإعادة انت�ضار املكتبات وفقًا للمخطط التوجيهي الذي و�ضعته اجلامعة، والعمل 
كذلك على اإعادة ت�ضميمها يف امل�ضطحات امل�ضتحدثة وحتديث جتهيزاتها، مع التو�ضع 

يف توفري ما حتتاجه من اأجهزة مرتبطة ب�ضبكة الإنرتنت والطباعة وامل�ضح ال�ضوئي.
النطاق  هذا  يف  عامليًا  عليها  املتعارف  البيانات  قواعد  اأنظمة  بتطبيق  العمل  •��بدء 

واإمكانية ت�ضفحها عن طريق ال�ضبكة الداخلية للجامعة، وقد ت�ضمنت الآتي:
 اأ. ال�ضرتاك يف قاعدة بيانات متخ�ض�ضة حلاجات كلية العلوم ال�ضحية.

 ب.  ال�ضرتاك يف قاعدة بيانات متخ�ض�ضة حلاجات كلية الطب وتدريباتها داخل م�ضت�ضفى 
احلريري.

 ج. اإعداد الرتتيبات لال�ضرتاك يف قاعدة بيانات متخ�ض�ضة لكلية طب الأ�ضنان.
 د. البحث ب�ضاأن ال�ضرتاك بقواعد بيانات لالخت�ضا�ضات الأخرى املتوفرة يف اجلامعة.

هذا، وقد قامت اإدارة املكتبات اأي�ضًا باإعداد درا�ضة حلاجات مكتبة اجلامعة يف طرابل�س. 
لتطبيق  للحماية يف مكتبات اجلامعة، ودرا�ضة  اأنظمة  لإقامة  درا�ضة  باإعداد  تقوم  كما 

نظام الفهر�ضة املتاحة على �ضبكة النرتنت.

3. تطوير املكتبات

التعلم والتعليم
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الدرا�سـات العليـا
والبحث العلمـي

تعزيزاً للدرا�ضات العليا يف اجلامعة، مت ا�ضتكمال عملية تطوير اللوائح الداخلية يف كافة 
الكليات وفق معايري م�ضددة من حيث املواد املختارة للدرا�ضة ومن حيث الهيكل الأكادميي، 
وحددت املجالت البحثية التي تويل اجلامعة اأهمية خا�ضة لها ولحتياجاتها من معامل 
وخمتربات ومكتبات وغريها، رافق ذلك ا�ضتحداث برامج ومقررات، كا�ضتحداث برنامج 
كلية  يف  املراأة  درا�ضات  يف  دبلوم  وكذلك  املعلومات  وعلوم  املكتبات  يف  املاج�ضتري 
الآداب، وبرنامج دكتور يف ال�ضيدلة وهو برنامج مهني مدة الدرا�ضة فيه �ضنة تدريبية 
اإىل تطوير مقررات  اأ�ضهر يف امل�ضت�ضفيات. بالإ�ضافة  الطالب فيها �ضبعة  كاملة مي�ضي 
الخت�ضا�س يف كلية الطب بحيث اأ�ضبح جمموع عدد ال�ضاعات املعتمدة للماج�ضتري 40 
العيادات 20  للعيادات اخلارجية وي�ضبح جمموع  �ضاعة معتمدة، لي�ضاف 10 وحدات 
يف كلية طب الأ�ضنان، اأما كلية العلوم ال�ضحية فلقد با�رصت برنامج ماج�ضتري التمري�س 
لبدء  اأوىل  كخطوة  حرجة  حالت  ومتري�س  وجراحي  باطني  متري�س  هما  بتخ�ض�ضني 

مرحلة الدرا�ضات العليا يف جميع الأق�ضام لديها.

للمقيدين  املتزايد  العدد  العليا جلية يف  الدرا�ضات  اجلامعة مبرحلة  اهتمام  نتائج  تبدو 
بدء  تاريخ  يلي  فيما  و�ضنورد  والدكتوراه  املاج�ضتري  درجتي  �ضهادات  على  واحلا�ضلني 
الت�ضجيل لتلك املرحلة يف كافة الكليات وعدد امل�ضجلني يف العام اجلامعي 2009 - 2010 
واحلا�ضلني على الدرجات منذ بدء اعتماد الدرجات وحتى هذا العام والأخرية مقارنتها 

بالعدد خالل الثالث �ضنوات الأخرية ح�ضب اجلداول والر�ضوم البيانية التالية:

اأ.  تطوير اللوائح وا�ستحداث 
برامج

ب. بيانات واإح�سائيات

1. الدرا�سات العليا

دبلوم جامعيالكلية
مبا�رشةمبا�رشةمبا�رشة تخرجتخرجتخرج

دكتوراهماج�ستري

الآداب
احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

التجارة واإدارة الأعمال
الهند�ضة املعمارية

الهند�ضة
العلوم

ال�ضيدلة
طب الأ�ضنان

طب ب�رصي
العلوم ال�ضحية

1996
1974
1999
1996
1986
2003
---
2001
2003
---

1997
1975
2000
1997
1988
2004
---
2004
2004
---

1974
1997
2001
1970
1998
1999
2002
2001
2004
2009

1988
1994
2004
2000
2002
2002
2001
2009
2006
---

1977
2000
2003
1974
2002
2002
2005
2005
2005
---

1992
1999
---
2005
2007
2006
2005
---
2009
---

جدول رقم 6
تاريخ مبا�رصة الدرا�ضة وبدء منح الدرجات يف مرحلة الدرا�ضات العليا ح�ضب الكليات

عدد الطالبالكلية
الآداب

احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية
التجارة واإدارة الأعمال

الهند�ضة املعمارية
الهند�ضة

العلوم
ال�ضيدلة

الطب
طب الأ�ضنان

العلوم ال�ضحية
املجموع

296
343
112
12
44

243
27
38
12
35

1162

جدول رقم 7
بيان بعدد الطالب امل�ضجلني ملرحلة املاج�ضتري )متهيدي + ر�ضائل( حتى العام اجلامعي 2009 / 2010
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الكلية

الكلية

عدد الطالب

عدد الر�سائل امل�سجلة

الآداب
احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

التجارة واإدارة الأعمال
الهند�ضة املعمارية

الهند�ضة
العلوم

ال�ضيدلة
الطب

طب الأ�ضنان
العلوم ال�ضحية

املجموع

الآداب
احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

التجارة واإدارة الأعمال
الهند�ضة املعمارية

الهند�ضة
العلوم

ال�ضيدلة
الطب

طب الأ�ضنان
املجموع

123
66
16
15
62

129
13
17
2
0

443

15
26
1
0
4

35
0
0

10
91

جدول رقم 8
بيان بعدد الطالب الذين منحوا درجة املاج�ضتري منذ بدء تاريخ اعتماد منح الدرجة حتى تاريخ 6 / 4 / 2010

جدول رقم 9
بيان بر�ضائل املاج�ضتري امل�ضجلة خالل العام اجلامعي 2009 / 2010 )حتى 10 / 5 / 2010(

ر�ضم بياين
ر�ضم بياين بر�ضائل املاج�ضتري امل�ضجلة خالل العام اجلامعي 2009 / 2010 )حتى 10 / 5 / 2010(

2007/20062008/20072009/20082010/2009العام اجلامعيالكلية
الآداب

احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية
التجارة واإدارة الأعمال

الهند�ضة املعمارية
الهند�ضة

العلوم
ال�ضيدلة

الطب
طب الأ�ضنان

املجموع

50
33
7
1

14
28
14
0
5

152

42
23
1
1

14
54
4
0
5

144

32
41
2
0

11
37
5
1
3

132

جدول رقم 10
بيان باأعداد ر�ضائل املاج�ضتري امل�ضجلة خالل الأعوام 2006 / 2010 )حتى 10 / 5 / 2010(

15
26
1
0
4

35
0
0

10
91



التقرير ال�ضنوي 31  التقرير ال�ضنوي 31 30   30

ر�ضم بياين
ر�ضم بياين بر�ضائل املاج�ضتري امل�ضجلة خالل الأعوام 2006 / 2010 )حتى 10 / 5 / 2010(

ر�ضم بياين
 ر�ضم بياين باأعداد درجات املاج�ضتري التي منحت خالل الأعوام 2006 / 2010 )حتى 10 / 5 / 2010(

2007/20062008/20072009/20082010/2009العام اجلامعيالكلية
الآداب

احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية
التجارة واإدارة الأعمال

الهند�ضة املعمارية
الهند�ضة

العلوم
ال�ضيدلة

الطب
طب الأ�ضنان

املجموع

12
3
4
2
9
8
3
0
6
47

11
13
4
1
5

19
1
0
1
55

21
22
5
2

10
47
4
0
3

114

18
18
0
0
5

15
1
0
4
61

جدول رقم 11
بيان باأعداد درجات املاج�ضتري التي منحت خالل الأعوام 2006 / 2010 )حتى 10 / 5 / 2010(

عدد الر�سائل امل�سجلةالكلية
الآداب

احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية
التجارة واإدارة الأعمال

الهند�ضة املعمارية
الهند�ضة

العلوم
ال�ضيدلة

الطب
طب الأ�ضنان

العلوم ال�ضحية
املجموع

82
175
17
3

13
51
5
1
0
0

347

جدول رقم 12
بيان بعدد الطالب امل�ضجلني ملرحلة الدكتوراه )متهيدي + ر�ضائل( حتى العام اجلامعي 2009 / 2010



التقرير ال�ضنوي 33  التقرير ال�ضنوي 33 32   32

الكلية

الكلية

عدد الر�سائل امل�سجلة

عدد الر�سائل امل�سجلة

الآداب
احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

التجارة واإدارة الأعمال
الهند�ضة املعمارية

الهند�ضة
العلوم

ال�ضيدلة
الطب

طب الأ�ضنان
العلوم ال�ضحية

املجموع

الآداب
احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

التجارة واإدارة الأعمال
الهند�ضة املعمارية

الهند�ضة
العلوم

ال�ضيدلة
الطب

طب الأ�ضنان
املجموع

23
20
0
1
4
8
1
0
1
0
58

9
14
0
0
0
1
1
0
0
25

جدول رقم 13
بيان بعدد الطالب الذين منحوا درجة الدكتوراه منذ بدء تاريخ اعتماد منح الدرجة حتى تاريخ 6 / 4 / 2010

جدول رقم 14
بيان بر�ضائل الدكتوراه امل�ضجلة خالل العام اجلامعي 2009 / 2010 )حتى 10 / 5 / 2010(

ر�ضم بياين
ر�ضم بياين بر�ضائل الدكتوراه امل�ضجلة خالل العام اجلامعي 2009 / 2010 )حتى 10 / 5 / 2010(

2007/20062008/20072009/20082010/2009العام اجلامعيالكلية
الآداب

احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية
التجارة واإدارة الأعمال

الهند�ضة املعمارية
الهند�ضة

العلوم
ال�ضيدلة

الطب
طب الأ�ضنان

املجموع

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

9
14
0
0
0
1
1
0
0
25

جدول رقم 15
بيان باأعداد ر�ضائل الدكتوراه امل�ضجلة خالل الأعوام 2006 / 2010 )حتى 10 / 5 / 2010(
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ر�ضم بياين
ر�ضم بياين بر�ضائل الدكتوراه امل�ضجلة خالل الأعوام 2006 / 2010 )حتى 10 / 5 / 2010(

ر�ضم بياين
 ر�ضم بياين باأعداد درجات الدكتوراه التي منحت خالل الأعوام 2006 / 2010 )حتى 10 / 5 / 2010(

2007/20062008/20072009/20082010/2009العام اجلامعيالكلية
الآداب

احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية
التجارة واإدارة الأعمال

الهند�ضة املعمارية
الهند�ضة

العلوم
ال�ضيدلة

الطب
طب الأ�ضنان

املجموع

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

5
4
0
0
2
1
0
0
0
12

جدول رقم 16
بيان باأعداد درجات الدكتوراه التي منحت خالل الأعوام 2006 / 2010 )حتى 10 / 5 / 2010(
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نظراً لأهمية البحث العلمي يف جامعة بريوت العربية و�ضمن احتفاليات اليوبيل الذهبي 
على التاأ�ضي�س افتتحت اجلامعة "يوم البحث العلمي" يف حرم الدبية يف 26 / 5 / 2010 
العليا يف مرحلتي املاج�ضتري  الدرا�ضات  العلمية لطالب  الأبحاث  حيث مت عر�س نتائج 
الإن�ضانية،  العلوم  جمالت  يف  بحثًا   96 من  اأكرث  املعر�س  يف  و�ضارك  والدكتوراه، 
واملعمارية، والهند�ضة، والعلوم، والطب. اأما الن�ضاط والبحث العلمي عرب العام اجلامعي 

2009 / 2010 فجاء �ضمن املحاور التالية:

م�ضاف  اإىل  الو�ضول  �ضبيل  يف  البحثي  اجلانب  اإثراء  �ضاأنه  من  ما  كل  اجلامعة  بذلت 
التمويالت  تاأمني  عرب  وذلك  الأكادميية،  املحافل  يف  باأبحاثها  يعتد  التي  اجلامعات 
اأو خارجية اأو عن طريق جتهيز معامل وخمتربات ومكتبات  الالزمة من جهات حملية 
هذا  يف  وبالتحديد  واحلداثة،  التقنية  من  م�ضتوى  اأعلى  على  اأخرى  ومرافق  وت�ضهيالت 
العام مت افتتاح مبنى املختربات يف حرم الدبية اأما يف حرم بريوت فقد مت ا�ضتحداث 
خمتربات خا�ضة باأبحاث الفارماكولوجي والكيمياء الطبية والعقاقري والنباتات الطبية 
وتزويدهم باأحدث الأجهزة وتطوير معمل الف�ضيولوجي يف كلية الطب وافتتاح عيادات 
جديدة ملرحلة الدرا�ضات العليا يف كلية طب الأ�ضنان كما وا�ضتكملت معامل التمري�س 
التابعة لكلية العلوم ال�ضحية، ومت يف املبنى الرئي�س جتهيز اأربع غرف Seminar م�ضاحة 
الواحدة �ضبعني مرتاً مربعًا ت�ضتخدم للموؤمترات اجلانبية وهي تربط بني قاعة جمال عبد 

النا�رص لالحتفالت ومدرج عمر فروخ.
�ضاعفت  اخلارجية  املوؤمترات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  مل�ضاركة  ت�ضجيع  خطوة  ويف 
اجلامعة من اإ�ضهاماتها يف النفقات لتلك املوؤمترات من حيث الإقامة اأو ال�ضفر اأو ر�ضوم 
ال�ضرتاك. وجاءت امل�ضاركة يف املوؤمترات اخلارجية للعام اجلامعي 2009 / 2010، 

على ال�ضكل املبني يف جدول رقم 17.

2. الن�ساط والبحث العلمي

الدرا�سـات العليـا والبحث العلمـي

اأ. تطوير اآليات البحث العلمي

املوؤمتر

املوؤمتر

املوؤمتر

كلية الآداب

كلية التجارة واإدارة الأعمال

كلية احلقوق

املوؤمتر الإقليمي ملعلمي اللغة الفرن�ضية
موؤمتر الإحتاد العربي للمكتبات

التخ�ض�س اجلامعي و�ضوق العمل
Glam Sector - الإحتاد الدويل للمكتبات واملعلوماتية

التعليم والتقومي للغة الإجنليزية
The American Conception Literature Association

On Line Education Berlin

EMUNI

American Society of Business&Behavioral Sciences

دورة التحكيم الثانية

جدول رقم 17
بيان باملوؤمترات اخلارجية التي �ضارك بها اأع�ضاء هيئة التدري�س للعام اجلامعي 2009 / 2010

امل�سارك

امل�سارك

امل�سارك

امل�سارك

امل�سارك

امل�سارك

اجلهة

اجلهة

اجلهة

اأ. د. ناديا اإ�ضكندراين
د. فوز عبد اهلل

اأ. د. ناديا اإ�ضكندراين
د. فوز عبد اهلل

اأ. د. اأولغا مطر حممد غازي
د. جنالء ح�ضن اأبو عجاج

اأ. د. نهال فريد م�ضطفى
اأ. د. نهال فريد م�ضطفى
اأ. د. نهال فريد م�ضطفى

اأ. د. حفيظة احلداد

كانون اأول 2009
كانون اأول 2009
كانون ثاين 2010

�ضباط 2010
اآذار 2010

ني�ضان 2010

كانون اأول 2009
كانون ثاين 2010

�ضباط 2010

اآذار 2010

الأوني�ضكو - بريوت
املغرب

جامعة اجلنان - طرابل�س
بريوت

اجلامعة اللبنانية الأمريكية
نيو اأورليانز - اأمريكا

اأملانيا
القاهرة

ل�س فيغا�س - اأمريكا

دم�ضق

املوؤمتر
كلية الهند�سة املعمارية

International Symposium Jointly

Euromed Rectors Conference Barcelona

امل�ساركامل�سارك اجلهة
د. طارق رجب

اأ. د. ح�ضن عبد ال�ضالم
ت�رصين اأول 2010

ني�ضان 2010
تركيا

اإ�ضبانيا
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املوؤمتر
كلية العلوم

IAU International Conference

ICDE Standing Conference of Presidents

Arab Environment Climate Change

جامعة كلود برنارد - مناق�ضة دكتوراه
املوؤمتر العربي الدويل الثالث يف الفيزياء وعلوم املواد

2nd Session of the General Assembly

EMUNI

2nd International Conference on Drug Discovery&Therapy

Tempus

امل�ساركامل�سارك اجلهة
اأ. د. حنفي هليل
اأ. د. حنفي هليل
اأ. د. حنفي هليل

اأ. د. حممود القرق
اأ. د. غ�ضان يون�س

اأ. د. رجاء فاخوري
د. �ضمرية القي�ضي
د. �ضمرية القي�ضي
اأ. د. غ�ضان يون�س

ت�رصين ثاين 2009
ت�رصين ثاين 2009
ت�رصين ثاين 2009
ت�رصين اأول 2009
ت�رصين اأول 2009
ت�رصين ثاين 2009
كانون ثاين 2010

�ضباط 2010
اأيار 2010

فرن�ضا
اأ�ضبانيا
بريوت
فرن�ضا

الإ�ضكندرية
تون�س

القاهرة
دبي

فرن�ضا / ا�ضبانيا

املوؤمتر

املوؤمتر

كلية الطب

كلية العلوم ال�سحية

املوؤمتر العلمي 31 اعتماد كليات الطب

املوؤمتر الدويل الثالث ع�رص لكلية العالج الطبيعي 
يف جامعة القاهرة

امل�سارك

امل�سارك

امل�سارك

امل�سارك

اجلهة

اجلهة

اأ. د. حممد م�ضطفى خ�رص

د. ابت�ضام �ضعب

اأيار 2010

ني�ضان 2010

الإ�ضكندرية

القاهرة

املوؤمتر
كلية الهند�سة

On Line Education Berlin

Monitoring Project - EC Regulation&Best Practices

لقاء دويل حول التعاون بني التعليم و�ضوق العمل

امل�ساركامل�سارك اجلهة
اأ. د. خالد بغدادي
اأ. د. خالد ال�ضمني

اأ. د. �ضبحي اأبو �ضاهني

كانون اأول 2009
ت�رصين اأول 2009

ني�ضان 2010

اأملانيا
القاهرة
اإيطاليا

اإن�ضاء مراكز للموؤمترات، واحد يف حرم بريوت  العام اجلامعي 2009 - 2010  مت يف 
واثنان يف حرم الدبية مزودة باأحدث جتهيزات العر�س والإ�ضاءة وال�ضوت، وي�ضتوعب 
قاعة  التوايل  على  وهي  �ضخ�ضًا،   900 تناهز  اإجمالية  ب�ضعة  قاعات   7 بريوت  مركز 
�ضعة 120 �ضخ�ضًا  را�ضد  �ضعة 310 �ضخ�ضًا وقاعة علي  للموؤمترات  النا�رص  جمال عبد 
�ضعة  فروخ  عمر  مدرج  ربط  اإىل  بالإ�ضافة   Video Conference الـ  بنظام  جمهزة  وهي 

290�ضخ�ضًا واأربع غرف للندوات الفرعية �ضعة الواحدة 50 �ضخ�ضًا.
اأما حرم الدبية في�ضم مركزين ب�ضعة 1500 �ضخ�ضًا، ي�ضمل قاعة عمر حوري �ضعة 300 
الهند�ضة املعمارية وقاعة  الواحد 120 �ضخ�ضًا يف مبنى كلية  �ضخ�ضًا ومدرجان �ضعة 
للموؤمترات �ضعة 500 �ضخ�ضًا وقاعة �ضم�س الدين الوكيل وقاعة حممد علي عبد الرحيم 

للمحا�رصات �ضعة الواحدة 250 �ضخ�ضًا يف مبنى كليتي الهند�ضة والعلوم.
اأ. الن�ساطات العلمية:

حما�رصة حول "البدانة عبء جديد على ال�ضعوب النامية" نظمتها كلية العلوم ال�ضحية 
يف 2009/10/16.

•��حما�رصة حول "حقائق عن فريو�س اأنفلونزا اخلنازير" نظمتها كليتي الطب والعلوم 
ال�ضحية يف 20 / 10 / 2009.

الكيميائية" نظمتها كلية  الإر�ضادية للعمل يف املختربات  "اخلطوات  •��حما�رصة حول 
ال�ضيدلة يف 22 / 10 / 2009.

•�اإطالق برنامج "دكتور يف ال�ضيدلة" Pharm.D، وقد اإحتفلت به كلية ال�ضيدلة يف 2 / 11 / 2009.
"Clinical Uses" نظمتها كلية الطب يف 4 / 11 / 2009. •�حما�رصة حول 

•�حما�رصة حول "�ضالمة العمود الفقري" نظمتها كلية العلوم ال�ضحية يف 5 / 11 / 2009.
•��حما�رصة حول "Urethral Catheter Associated Infection : How to Prevent" نظمتها 

كلية الطب يف 2009/11/11.
"The Aging Process" نظمتها كلية ال�ضيدلة يف 12 / 11 / 2009. •�حما�رصة حول 
•�حما�رصة حول "UTI: Diagnosis and Management" نظمتها كلية الطب يف 18 / 11 / 2009.
•�حما�رصة حول "كيف تنظم مكان عملك" نظمتها كلية العلوم ال�ضحية يف 24 / 11 / 2009.

"تطوير التعليم الطبي" نظمتها كلية الطب يف 2009/12/2. •�حما�رصة حول 

2. الن�ساط والبحث العلمي

الدرا�سـات العليـا والبحث العلمـي

ب.  الن�ساطات واملوؤمترات 
العلمية يف اجلامعة
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•��حما�رصة حول "ال�ضريفة الإ�ضالمية والأزمة املالية العاملية " نظمتها كلية التجارة 
واإدارة الأعمال يف 29 / 12 / 2009.

•��حما�رصة حول "اأمان املن�ضاآت اخلر�ضانية يف البيئة البحرية" األقاها الأ�ضتاذ الدكتور عادل 
الكردي عميد كلية الهند�ضة يف جامعة الإ�ضكندرية نظمتها كلية الهند�ضة يف 13 / 1 / 2010.

العلمية  التحولت   ،2010  -  1960 العربية  بريوت  "جامعة  حول  •��حما�رصة 
ح�ضان  الدكتور  الأ�ضتاذ  العربي"األقاها  والعامل  لبنان  يف  وال�ضيا�ضية  والجتماعية 

حالق يف 14 / 1 /2010".
•��حما�رصة حول "الإطار القانوين حلقوق الإن�ضان كحماية �رصورية لالأفراد والتنوع" 
األقتها ال�ضفرية الربيطانية فران�ضي�س غاي بدعوة من مركز حقوق الإن�ضان يف اجلامعة 

يف 10 / 3 / 2010.
•�ندوة بعنوان "مقدمة يف التقييم الإكلينيكي" لالأ�ضتاذة الدكتورة ماجدة مراد نظمتها 

كلية العلوم ال�ضحية يف 2010/3/18.
•��ندوة بعنوان "اجللد كمراآة لل�ضحة" لالأ�ضتاذة الدكتورة ن�رصين عزت مراد نظمتها كلية 

العلوم ال�ضحية يف 1 / 4 / 2010.
حمجوب  نيللي  الدكتورة  لالأ�ضتاذة  النف�ضية"  ال�ضحية  احلالة  "تقييم  بعنوان  •��ندوة 

نظمتها كلية العلوم ال�ضحية يف 29 / 4 / 2010.
عزت  ن�رصين  الدكتورة  لالأ�ضتاذة  العظام"  ترقق  مر�س  من  بعنوان"الوقاية  •��ندوة 

والأ�ضتاذ الدكتور راأفت خليل نظمتها كلية العلوم ال�ضحية يف 7 / 5 / 2010.

•��حما�رصة حول "القرية اجلديدة اخل�رصاء" األقتها الدكتورة ال�ضلوفينية جريونيما كا�ضتيليك 
نظمتها كلية الهند�ضة املعمارية يف قاعة جمال عبد النا�رص يف 11 / 5 / 2010.

•��اليوم العلمي لكلية العلوم ال�ضحية حيث ت�ضمن معر�ضًا علميًا ا�ضرتك فيه طالب الكلية 
الطبية  واملختربات  الفيزيائي  والعالج  والتغذية  التمري�س  الأربعة:  باخت�ضا�ضاتها 

وذلك يف مبنى احلريري بحرم بريوت يف 12 / 5 / 2010.
واملج�ضمات،  للم�رصوعات  معر�ضًا  �ضمل  حيث  والع�رصون  الثامن  املعماري  •��اليوم 
ومعر�ضًا للكتب املعمارية بالإ�ضافة اإىل عدة ن�ضاطات ملواهب وهوايات طالب الكلية 
وذلك يف مبنى كلية الهند�ضة املعمارية يف حرم الدبية يومي 13 و14 / 5 / 2010.

•��اليوم الهند�ضي ال�ضنوي الثاين ع�رص و�ضمل معر�ضًا مل�ضاريع الطالب يف الأق�ضام املختلفة 
بالكلية يف مبنى كليتي الهند�ضة والعلوم يف حرم الدبية يومي 13 و14 / 5 / 2010.

•��ور�ضة عمل مبنا�ضبة اإطالق دبلوم يف درا�ضات املراأة ملرحلة الدرا�ضات العليا يف كلية 
الآداب بعنوان "درا�ضات املراأة يف �ضوء متطلبات الع�رص" برعاية معايل ال�ضيدة بهية 

احلريري يف فندق الريفيريا يف 16 / 6 / 2010.
ب . املوؤمترات العلمية:

•��"املوؤمتر العلمي الدويل ال�ضاد�س ع�رص" نظمته اجلمعية اللبنانية لتقدم العلوم وجامعة 
برعاية  لبنان  يف  العلمية  للبحوث  الوطني  املجل�س  مع  بالتعاون  العربية  بريوت 
رئي�س اجلمهورية اللبنانية العماد مي�ضال �ضليمان ممثاًل بوزير الرتبية والتعليم العايل 

الدكتور ح�ضن منيمنة من 13 - 15 / 11 / 2009.
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•��موؤمتر "دور القا�ضي يف اخل�ضومة - وحدة الهدف وتعدد الأدوار "نظمته كلية احلقوق 
والعلوم ال�ضيا�ضية برعاية وزير العدل الربوف�ضور اإبراهيم جنار من 4 - 5 / 2 / 2010.
•��موؤمتر "اآخر التطورات يف طب وجراحة العني" نظمته كلية الطب برعاية وزير ال�ضحة 

الدكتور حممد جواد خليفة من 5 - 7 / 3  /2010.
اإىل  نظرة  عاما،  ثالثني  جتربة  �ضوء  على  اليون�ضرتال  حتكيم  قواعد  "تعديل  •��موؤمتر  
للتحكيم  العربية  الهيئة  مع  ال�ضيا�ضية  والعلوم  احلقوق  كلية  نظمته  امل�ضتقبل" 
وجمموعة القت�ضاد والأعمال برعاية رئي�س جمل�س الوزراء ال�ضيد �ضعد احلريري من 

.2010/4/17 -15
التوايل  على  الثاين  للعام  الأعمال  واإدارة  التجارة  كلية  نظمته  العلمي"  •��"املوؤمتر 

بالتن�ضيق مع �رصكة Morgan يف 29 / 4 / 2010.
ال�ضيدلة برعاية  ال�ضيديل" نظمته كلية  البحث  والتقنيات يف  التطورات  "اآخر  •��موؤمتر 

وزير ال�ضحة الدكتور حممد جواد خليفة من 6 - 7  / 5 / 2010.
ملجل�س  لبنان  رئا�ضة  ملنا�ضبة  اجلامعة  الأمن" نظمتها  ملجل�س  رئي�ضًا  "لبنان  •��ندوة 
اجلمهورية  رئي�س  فخامة  ممثاًل  ح�ضن  ال�ضيد  عدنان  الأ�ضتاذ  الوزير  بح�ضور  الأمن 

اللبنانية العماد مي�ضال �ضليمان يف 28 / 5 / 2010.

�ضدر يف حزيران 2010 كتاب الأبحاث العلمية يف جامعة بريوت العربية ما بني اأعوام 
2007 - 2010، يف خطوة تربز نتاج �ضنوات ثالث من العمل والبحث العلمي لأع�ضاء 
هيئة التدري�س باأبحاث منفردة اأو م�ضرتكة عرب تعاون حملي اأو خارجي، ومنها حركة 

ن�رص الأبحاث العلمية للعام اجلامعي 2009 - 2010 التي توزع عددها اإىل:
•�119 لالأبحاث املن�ضورة.

•�34 لالأبحاث املقبولة للن�رص.

2. الن�ساط والبحث العلمي

الدرا�سـات العليـا والبحث العلمـي

ج. حركة ن�رش الأبحاث 
العلمية



التقرير ال�سنوي 45  التقرير ال�سنوي 45 44   44

ي�سغل تطوير العمل الإداري حيزاً هامًا من املخطط التنفيذي للإ�سرتاتيجية املو�سوعة 
حتى عام 2012، والعام اجلامعي 2009 - 2010 �سهد ا�ستمرار التطوير بهذا الجتاه 
حيث مت ا�ستحداث مركز املعلوماتية الـ MIS يف املبنى الرئي�س على م�ساحة 760 مرتاً 
للأ�ساتذة  تدريب  مبركز  جتهيزه  اإىل  بالإ�سافة  التقنيات  باأف�سل  تزويده  ومت  مربعًا 
اجلامعة  اإدارة  بني  التوا�سل  واأ�سحى  اجتماعات.  وغرفة  �سخ�سًا   20 �سعة  واملوظفني 
لزامًا   »LUMINUS« الإلكرتونية  والبوابة   »Banner« برنامج  عرب  والطلب  والأ�ساتذة 
على اجلميع لتي�سري عملية الت�سجيل والقبول وجميع العمليات الإلكرتونية الأخرى. كما 
ومت متابعة التدريب على برنامج املحا�سبة واإدارة الأفراد والذي من املتوقع اأن ي�ستمر 
برنامج  من  ال�ستفادة  ومت  اجلامعة.  يف  ر�سميًا  به  بالعمل  البدء  قبل  اأ�سهر  ت�سعة  مدة 
الأخوة  ح�سم  م�ستندات  مكننة  عرب  فعال  ب�سكل  الإلكرتونية  امل�ستندية  الدورة  اإدارة 
اإلكرتونيًا وتتم  اأ�سبح تقدمي الطلب يتم  التدري�س بحيث  العاملني واأع�ساء هيئة  واأبناء 
امل�سادقات والتوقيعات اإلكرتونيا اأي�سًا دون احلاجة اإىل طبع امل�ستندات على ورق. اأما 
م�رشوع الإنرتنت الل�سلكي يف حرمي بريوت والدبية فقد اجنز بحيث زود كل احلرمني 
ب�سبكة انرتنت ل�سلكية WiFi خلدمة الطلب حول حميط املباين التعليمية وال�سرتاحات 
واأ�سبح با�ستطاعة الطالب الدخول اإىل البوابة الإلكرتونية عرب احلا�سب املحمول اأو جهاز 

التلفون املحمول.

بهدف  م�سـتمرة  عملية  هي  بل  ذاتها  بحد  غاية  لي�ست  العاملني  وتاأهيل  تدريب  عملية 
التطوير واإعداد القيادات الر�سيدة. وقد اأ�سافت اجلامعة يف العام اجلامعي 2009 - 2010 
ق�سم الإمناء الوظيفي ل�سوؤون العاملني التابع لإدارة �سوؤون الأفراد و�سيتم تف�سيل مهامه 

بالإ�سافة اإىل بيان اإح�سائية بعدد العاملني لهذا العام.

يهتم الق�سم بتدريب وتاأهيل العاملني ب�سفة عامة من جهة واإعداد ال�سف الثاين وخلق 
قيادات جديدة من جهة ثانية، وذلك يف املجالت التالية:

• اإعداد الفئة ال�ساد�سة لتحل بالفئة اخلام�سة.
• اإعداد الفئة اخلام�سة لتحل بالفئة الرابعة.

• اإعداد الفئة الرابعة لتحل بالفئة الثالثة.
• اإعداد دورات تدريبية عامة.

• اإعداد دورات تدريبية متخ�س�سة.
• تاأهيل العاملني اجلدد.

الإداري  التدريب  جمال  يف  املتخ�س�سة  الهيئات  من  التدريب  برامج  على  •  الإطلع 
وال�ستعانة بخرباتهم يف هذا املجال.

 اأ. الهدف العام:
وم�ساعدة  الب�رشي،  للعن�رش  امل�ستمرين  والتدريب  والتعليم  والرعاية  الهتمام  توفري 
املوظفني غري الأكادمييني على تطوير معارفهم ومهاراتهم وحت�سني قدرتهم على الأداء 
تعزيز  على  العمل  اإىل  بالإ�سافة  اجلامعة،  يف  جديدة  وظائف  لت�سلم  وتاأهيلهم  املهني 
الولء للجامعة عرب تر�سيخ الإلفة والتعا�سد بني خمتلف فئات العاملني، وت�سجيع العمل 

امل�سرتك واللقاءات الجتماعية خارج نطاق العمل.

الإداري  العمل  اأ.  تطوير 
ومكننة اجلامعة

اأ. ق�سم الإمناء الوظيفي

2. املوارد الب�رشية1. التطوير الإداري

الإدارة واملـوارد الب�سـريـة
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ب. االخت�صا�صات واملهام:
ال�سنوية، واقرتاح برامج  الأداء  اأداء املوظفني من خلل عمليات تقييم  •  متابعة تطور 

تدريب عامة وخا�سة ملعاجلة نواحي ال�سعف يف اأدائهم.
•  و�سع اخلطة ال�سنوية العامة ال�ساملة لربامج تعليم وتدريب عامـة وخا�سة يلحق بها 

املوظفون كل ح�سب احتياجاته اخلا�سة.
•  امل�ساركة برت�سيح املوظفني لللتحاق بالربامج التدريبية املقررة، مـع اأخذ نتـائج تقييم 

اأدائهم بعني العتبار.
داخــل  من  �ستتولها  التي  اجلهات  واقرتاح  واأهدافها،  الربامج  هذه  حمتوى  •  حتديد 
اجلامعة اأو من خارجها، ومتابعة تنفيذها، والعمل على تقييمها، والتو�سية مبا يلزم 

لزيادة كفاءتها.
•  تنظيم و تنفيذ و / اأو الإ�رشاف على تنفيذ برامج التدريب املخ�س�سة للموظفني املر�سحني 
الربامج بهدف   نتائج هــذه  تقييم  والعمل على   ، �سغل وظائف جديدة  اأو   / و  للرتقية 

حت�سينها وزيادة كفاءتها.
معنويـات  لرفع  الآيلة  املبادرات  واقتـراح   Motivation الدافعية  تطوير  على  •  العمل 

العاملني.
•  ملحقة تطبيق �سيا�سة الثواب والعقاب، واقرتاح توفري منح تخ�س�س للمتفوقني اإ�سافة 

اإىل تقدميات ومكافاآت مادية ومعنوية باعتبارها و�سائل فعالة لتحفيز ح�سن الأداء.
تقدمي  على  وت�سجيعهم  اجلامعة  اأ�رشة  اأفراد  بني  امل�ساركة  اأ�س�س  اإر�ساء  على  •  العمل 

القرتاحات الآيلة لتح�سني الأداء.
•  ال�سعي لبناء روح الفريق لدى العاملني، وتنمية ح�سن الإجناز والعمل اجلماعي من خلل 
العاملني يف كل وحدة تنظيمية على اختلف فئاتهم  للقاء والت�ساور بني  اأطر  اإيجاد 

ودرجاتهم الوظيفية.
•  التدخل ملعاجلة امل�ساكل التي قد تطراأ بني املوظفني بكل تفهم واإيجابية، وذلك للمحافظة 

على جو الإلفة �سمن عائلة العاملني يف اجلامعة.
•  التو�سط بني خمتلف فئات العاملني، والعمل على تر�سيخ علقات ود وتفاهم بينهم وبني 
الإدارة، والتدخل لتدارك و / اأو احتواء اخللفات واملنازعات التي ل لزوم لها، واقرتاح 

كل ما من �ساأنه اأن يعزز الإلفة ويقوي الت�سامن بني العاملني والإدارة.
على  اللزم  التدريب  وتوفري  والزوار،  الطلب  مع  التعامل  لتح�سني  العاملني  •  توجيه 

اأ�ساليب التعامل احل�سن واللئق.
•  ال�سعي لبناء روابط اجتماعية خارج اإطار العمل وتنظيم املنا�سبات الجتماعية والثقافية 

والريا�سية التي جتمع معا اأفراد اأ�رشة اجلامعة وعائلتهم.
الق�سم، وت�سمينها  الدورية وال�ستثنائية املتعلقة مبنجزات  الدرا�سات والتقارير  •  اإعداد 

القرتاحات الآيلة اإىل تفعيل وتطوير وظيفة الإمناء الب�رشي واملهني.

2. املوارد الب�رشية

الإدارة واملوارد الب�رشية

ب. اإح�سائية بعدد العاملني 
للعام اجلامعي
العام 2009 / 2010-20092010

العام 2009 / 2010

العام 2009 / 2010

العام 2009 / 2010

االإجمايل

االإجمايل

التعيينات اجلديدة

املتقاعدون / املغادرون

موظفني
عمال

املجموع

موظفني
عمال

املجموع

موظفني
عمال

موظفني
عمال

256
284
540

259
285
544

11
8

8
7

جدول رقم 18
اإح�سائية بعدد العاملني يف العام اجلامعي 2009 - 2010
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توؤمن اجلامعة باأهمية ت�سجيع الطاقات واملواهب يف املجالت العلمية والأدبية والفنية 
والريا�سية والجتماعية، وهي حتر�س على حتفيز وتكرمي تلك الطاقات يف املجتمع اأو 
�سمن اأع�ساء هيئة التدري�س اأو الطلب لديها التي ت�سعى لتاأمني املنح للمتفوقني منهم، 
الراغبني مبتابعة م�سرية العلم والبحث العلمي، وقد جاءت املنح واجلوائز للعام اجلامعي 

2009 - 2010 على ال�سكل التايل.

•  اإعفاء  7 طلب من الر�سوم الدرا�سية يف املرحلة اجلامعية الأوىل وذلك حل�سولهم على 
املراتب الأوىل يف �سهادة الثانوية العامة اللبنانية.

• اإعفاء 270 طالبًا من الأوائل الناجحني يف الف�سول الدرا�سية من الر�سوم اجلامعية.

• اإعفاء 111 من اأبناء العاملني واأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة من الر�سوم اجلامعية.
•  اإعفاء 15 طالبًا من اأوائل املتخرجني من ن�سف الر�سوم الدرا�سية املقررة يف مرحلة 

املاج�ستري.
•  اإعفاء 966 طالبًا بجزء من الر�سوم الدرا�سية من الذين تقدموا اإىل �سندوق امل�ساعدات 

الطلبية.

لطلب  الفرنكوفونية  للوكالة  ال�رشقي  الأوروبي  املركزي  املكتب  من  •  منحتان 
الدكتوراه وما بعهدها وللأ�ساتذة والباحثني يف كلية الآداب الراغبني مبتابعة البحث 

يف رومانيا 2009 / 2010.
'I' لطالبتني من ق�سم اللغة الفرن�سية  اأك�س مار�سيليا  •  منحتان من جامعة بروفان�س - 

لق�ساء ف�سل اخلريف مع اعتماد الدرجات التي ينالنها 2009 / 2010.
جامعة  يف  درا�سي  ف�سل  لق�ساء  الفرنكوفونية  اجلامعية  الوكالة  من  منح  •  ثلث 

بروفان�س - اأك�س مار�سيليا.
•  منحة من ق�سم التعاون الثقايف والرتبوي التابع لل�سفارة الفرن�سية يف بريوت لباحثة 
�سابة للتخ�س�س يف تعلم اللغة الفرن�سية التخ�س�سية "مدتها �سهر" لعام 2010 / 2011 

حت�سل يف نهاية الدورة على دبلوم تخ�س�سي.

•  متويل 50 % من املنحة اخلا�سة لدرا�سة درجة املاج�ستري يف التعليم الطبي للأ�ستاذة 
 Joint Master of Health الدكتورة جنلء م�سعل والدكتور حممد حوري وذلك من قبل
Professions Education - JMHPE التابعة جلامعة قناة ال�سوي�س وجامعة ما�سرتيخت 

ومبوافقة من املكتب الإقليمي ملنظمة ال�سحة العاملية )القاهرة(.
•  منحة من ال�سفارة الفرن�سية يف لبنان لأحد اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة بريوت 
التجارة وال�سناعة يف  الذي �سيقام يف غرفة   Stage DDIFOS العربية لإجراء تدريب 

باري�س ما بني 5 اإىل 23 متوز 2010.

اأ.   املنح املمنوحة من اجلامعة

ب.  املنح املمنوحة من جهات 
خارجية

1. املنح

املنـح واجلوائـز
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2. اجلوائز

املنح واجلوائز

اأ. اجلوائز املقدمة من اجلامعة

ب.  اجلوائز املقدمة من جهات 
خارجية

منحت  العتبارية  اأو  الطبيعية  الإقليمية  لل�سخ�سيات  العربية  بريوت  جامعة  •  جائزة 
لإ�سهام  نظراً  والإح�سان"  الرب  "وقف  و  الإ�سكندرية"  "جامعة  من  لكل  الأوىل  للمرة 
هاتني ال�سخ�سيتني العتباريتني يف بناء ونه�سة اجلامعة بريوت العربية منذ �سنوات 

التاأ�سي�س وحتى اليوم وذلك يف حفل اليوبيل الذهبي يف 11 / 11 / 2009.
يف  العربية  بريوت  جامعة  من  البعلبكي  �سبلي  دمية  للطالبة  الأول  املركز  •  جائزة 
على  الثالثة  ل�سنة  اجلامعة  نظمتها  التي  الف�سحى  العربية  اللغة  يف  الإلقاء  م�سابقة 
اجليل  عند  ال�سعادة  معايري  بعنوان  وكانت  لبنان  يف  اجلامعات  �سعيد  على  التوايل 

اجلديد يف 27 / 4 / 2010.
على  حل�سولهم  وذلك  املتخرجني  لأوائل  العلمي  للتفوق  النا�رش  عبد  جمال  •  جائزة 

جمموع اأعلى درجات يف تخ�س�ساتهم.

•  ح�سول الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل حممد اللقاين عميد كلية ال�سيدلة والأ�ستاذة الدكتورة 
العظيم  عبد  العامل  جائزة  على  ال�سيدلة  كلية  يف  العقاقري  اأ�ستاذ  اأبوالعل  اأحمد  مها 
حفني �سابر لأح�سن بحث يف جمال العقاقري والنباتات الطبية يف اجلامعات امل�رشية 

عن اآخر ثلث �سنوات )2006 - 2009(.
• تر�سيح الأ�ستاذة الدكتورة جنلء م�سعل من كلية الطب جلائزة خليفة الرتبوية.

الفرن�سية واآدابها يف املرتبة  اللغة  •  فوز الطالبة ن�رشين �سحادة من كلية الآداب ق�سم 
ال�سفارة  يف  الثقايف  التعاون  ق�سم  ينظمها  التي  ال�سعراء  ربيع  م�سابقة  يف  الثالثة 

الفرن�سية واجلائزة عبارة عن زيارة اإىل فرن�سا.
خم�سة  �سمن  املعمارية  الهند�سة  كلية  من  العري�سي  �سوقي  الطالب  م�رشوع  •  اختيار 
م�رشوعات لطلب العمارة وذلك لطباعتها يف كتيب امل�سابقة املعمارية التي نظمتها 

موؤ�س�سة جمال التابعة جلامعة الألبا.

وال�سوتيات  الت�سالت  هند�سة  اأ�ستاذ  العليم،  عبد  اأن�سي  الدكتور  الأ�ستاذ  •  تكرمي 
ملنا�سبة مرور خم�سني عامًا له كع�سو هيئة تدري�س جامعي وخم�سة وع�رشين عامًا 

حل�سوله على رتبة الأ�ستاذية.
الأعمال  واإدارة  التجارة  كلية  عميدة  م�سطفى  فريد  نهال  الدكتورة  الأ�ستاذة  •  اختيار 
وتدعيم  بتطوير  اخلا�س   ENPI Project الأوروبي  الحتاد  مل�رشوع  رئي�سي  كمن�سق 

.EMUNI التعليم العايل يف اجلامعة اليورومتو�سطية
•  ع�سوية الأ�ستاذ الدكتور ح�سن عبد ال�سلم عميد كلية الهند�سة املعمارية، يف اللجنة 
الرتاث  جمال  يف   2010 لعام  الكويت  جلائزة  املقدمة  الرت�سيحات  بتقييم  املكلفة 

العلمي العربي والإ�سلمي )العمارة(.
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واملوؤ�س�سات  والهيئات  الأكادميي  العلقات مع حميطها  اأف�سل  لتوطيد  اجلامعة  ت�سعى 
دور  على  للمحافظة  والجتماعي  والعلمي  التعليمي  بال�ساأن  املعنية  والدولية  املحلية 
بني  واملثمر  الفعال  للتعاون  �سبل  لتحقيق  ثم  ومن  وا�ستمرارها،   ور�سالتها  اجلامعة 

القطاعات والهيئات كافة.

•  ح�سور عميد كلية العلوم ال�سحية الأ�ستاذة الدكتورة هند متويل املوؤمتر ال�سحي ملنظمة 
ال�سحة العاملية مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سحة 2009 حتت �سعار "امل�ست�سفيات الآمنة تنقذ 

الأرواح اأثناء الطوارئ " يف مبنى الإدارة املركزية للجامعة اللبنانية يف 7 / 4 / 2009.
العلوم  كلية  يف  التمري�س  خدمات  اإدارة  مدر�س  احل�سن  اأبو  نيفني  الدكتورة  •  ح�سور 
الأخلقيات  "تدري�س  عنوان  حتت  العاملية"  الطبية  "الأخلقيات  موؤمتر  ال�سحية 
 Global Medical Ethics in Lebanese Medical بلبنان"  الطب  مدار�س  يف  الطبية 

Schools بكلية الطب يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت يف 18 / 9 / 2009.

برنامج  موؤمتر  متويل  هند  الدكتورة  الأ�ستاذة  ال�سحية  العلوم  كلية  عميدة  •  ح�سور 
اأولويات البحث الوطنية National Priorities Research Program NPRP الذي عقد يف 

اجلامعة الأمريكية يف بريوت يف 7 / 10 / 2009.
الأ�ستاذ  ال�سلم،  عبد  ح�سن  الدكتور  الأ�ستاذ  املعمارية  الهند�سة  كلية  عميد  م�ساركة 
كرمي  والدكتور  الأرناوؤطي  ه�سام  الدكتور  احلجلة،  الدكتور خالد  فكري،  الدكتور حممد 
 From Borromini to Botta: History, Heritage and New جلل يف حما�رشة عامة حول
Technologies األقاها الأ�ستاذ جورج اأبو جوده يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية LAU يف 

بريوت يف 20 / 10 / 2009.
م�سطفى  فريد  نهال  الدكتورة  الأ�ستاذة  الأعمال  واإدارة  التجارة  كلية  عميدة  •  ح�سور 
 L'application d'une Demarche Ethique dans les Secteurs Publics et حما�رشة حول
Privés نظمتها جامعة الك�سليك بالتعاون مع جامعة ESA, NDU يف 21 / 10 / 2009.

•  م�ساركة عميدة احلقوق والعلوم ال�سيا�سية الأ�ستاذة الدكتورة حفيظة احلداد فعاليات موؤمتر 
"و�سيط اجلمهورية حامي املواطن" يف جامعة القدي�س يو�سف يف 6 / 11 / 2009.

•  ح�سور عميدة كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية الأ�ستاذة الدكتورة حفيظة احلداد حفل 
افتتاح موؤمتر Le Liban au Conseil de Sécurité Nouvel Acuter, Ancient Suet يف 

اجلامعة النطونية يف 2 / 12 / 2009.
من  خاجني  ديانا  والآن�سة  فوزي  راأفت  والدكتور  �سعب  ابت�سام  الدكتورة  •  ح�سور 
كلية العلوم ال�سحية املوؤمتر العلم Voice Healing and Prenatal Vocal Therapy الذي 

نظمته اجلامعة النطونية يف 3 / 12 / 2009.
الدكتور  ال�سلم،  عبد  ح�سن  الدكتور  الأ�ستاذ  املعمارية  الهند�سة  كلية  عميد  •  ح�سور 
 Kumamoto Artpolis: املعماري  املعر�س  جلل  �سعد  كرمي  والدكتور  احلجلة  خالد 
اجلامعة  يف  اأقيم  الذي   L’Architecture Japonaise a Travers la Communication

اللبنانية معهد الفنون اجلميلة بالتعاون مع �سفارة اليابان وموؤ�س�سة اليابان للثقافة 
من 26 / 1 / 2010 اإىل 5 / 2 / 2010.

 WHO - موؤمتر  الطب  كلية  يف  التدري�س  هيئة  ع�سو  حوري  حممد  الدكتور  •  ح�سور 
Urban Expansion & Health يف جامعة البلمند يف 7 / 4 / 2010.

•  ح�سور عميد كلية الطب الأ�ستاذ الدكتور حممد خ�رش ممثًل رئي�س اجلامعة وم�ساركة 
باملوؤمتر  الأ�سنان  طب  كلية  يف  الأ�سنان  تقومي  اأ�ستاذ  �سالح  فايز  الدكتور  الأ�ستاذ 
الثالث والأربعني للتجمع الطبي يف ال�رشق الأو�سط يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت 

يف 22 / 4 / 2010.

اأ.  النفتاح على اجلامعات 
اللبنانية

1. التعاون املحلي والدويل

العالقـات اخلارجيـة
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عن  دورة  يف  الآداب  بكلية  الفرن�سية  اللغة  ق�سم  وطلب  الأ�ساتذة  من  عدد  •  م�ساركة 
الك�سليك من 28 -  اأقيمت يف جامعة  الناطقني بها  الفرن�سية لغري  اللغة  طرق تعليم 

.2010 / 4 / 30
موؤمتر  الطب  كلية  يف  التدري�س  هيئة  ع�سو  حوري  حممد  الدكتور  •  ح�سور 
جامعة  يف   Genetic Enhancements: How Natural Humans Need to Be

.2010 / 4 البلمند يف 28 / 
احلداد  حفيظة  الدكتورة  الأ�ستاذة  ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  كلية  عميدة  •  ح�سور 
 Uniformisation du Droit Materiel des Contrats et Conflit des Lois حما�رشة حول
للربوف�سور بيار ماير يف كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية يف جامعة القدي�س يو�سف يف 

.2010 / 5 / 4
•  م�ساركة عميد كلية الطب الأ�ستاذ الدكتور حممد خ�رش باحل�سور واملناق�سة يف موؤمتر
New Medical Schools - Lebanon & Middle East Opportunities & Challenges الذي 

نظمته كلية الطب يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية.
•  ا�ستقبال طلب ال�سنة الرابعة - كلية ال�سيدلة - يف اجلامعة اللبنانية لإجراء متارين 

عملية يف خمتربات كلية ال�سيدلة باجلامعة يف خمترب ال�سيدلة ال�سناعية.

 اأ. الهيئات املحلية:
•  ح�سور الأ�ستاذ الدكتور يو�سف حامت اأ�ستاذ يف كلية الطب اجتماع جلنة اأنظمة الختبارات 

ال�رشيرية والت�سخي�سية املخربية التابعة ملوؤ�س�سة  ليبنور يف 3 / 9 / 2009.
الفيزيائي  "العلج  موؤمتر  ال�سحية  العلوم  كلية  من  �سعب  ابت�سام  الدكتورة  •  ح�سور 
للكاحل والقدم" والذي نظمه ق�سم العلج الفيزيائي باجلامعة العاملية حتت رعاية نقابة 

املعاجلني الفيزيائيني يف لبنان والذي عقد يف نقابة اأطباء لبنان يف 18 / 9 / 2009.
•  م�ساركة الأ�ستاذ الدكتور فايز �سالح اأ�ستاذ تقومي الأ�سنان يف كلية طب الأ�سنان يف 
"موؤمتر بريوت الدويل التا�سع ع�رش لطب الأ�سنان" الذي نظمته نقابة اأطباء الأ�سنان 

يف لبنان يف ق�رش املوؤمترات يف ال�سبية يف 24 / 9 / 2009.
ال�سحية  العلوم  كلية  يف  الفيزيائي  العلج  مدر�س  �سعب  ابت�سام  الدكتورة  •  ح�سور 
موؤمتر "العلج الفيزيائي تقليد اأم جتديد" والذي نظمته نقابة املعـاجلني الفيزيائيني 

يف لبنـان يف 26 / 9 / 2009.
•  ح�سور عميدة كلية العلوم ال�سحية الأ�ستاذة الدكتورة هند متويل والأ�ستاذة الدكتورة 
حتت  الإ�سلمية  العجزة  دار  مب�ست�سفى  الأول"  ال�سيخوخة  طب  "موؤمتر  فكري  فاتن 
عنوان "حت�سني اجلودة يف خدمة كبار ال�سن" Improving Quality in Elderly Care يف 

.2009 / 10 / 3

1. التعاون املحلي والدويل

العالقات اخلارجية

الهيئات  مع  ب.  التوا�سل 
املحلية والدولية
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العربية  املراأة  "منتدى  موؤمتر  العري�س  زينة  ال�سيدة  العامة  العلقات  مديرة  •  ح�سور 
القت�ساد  جمموعة  تنظيم  من  فيني�سيا  فندق  يف  عقد  الذي   "2009 وامل�ستقبل 

والأعمال وجملة احل�سناء من 15 - 16 / 10 / 2009.
•  م�ساركة عميدة كلية التجارة واإدارة الأعمال الأ�ستاذة الدكتورة نهال فريد م�سطفى يف 
موؤمتر: The Higher Education and Labor Market Outcomes in Lebanon بالتعاون 

مع موؤ�س�سة احلريري الذي عقد يف اجلامعة الأمريكية يف 28 / 10 / 2009.
•  م�ساركة رئي�س جامعة بريوت العربية الأ�ستاذ الدكتور عمرو جلل العدوي يف موؤمتر 
احلوار  ثقافة  تعزيز  العايل يف  التعليم  "دور  عنوان:  للجامعات حتت  الدويل  الحتاد 

والتفاهم" الذي عقد يف جامعة �سيدة اللويزة من 4 - 6 / 11 / 2009.
لتقدم  اللبنانية  اجلمعية  تنظيم  من  ع�رش"  ال�ساد�س  الدويل  العلمي  "املوؤمتر  •  تنظيم 
يف  العلمية  للبحوث  الوطني  املجل�س  مع  بالتعاون  العربية  بريوت  وجامعة  العلوم 
لبنان برعاية رئي�س اجلمهورية اللبنانية العماد مي�سال �سليمان ممثًل بوزير الرتبية 
من  النا�رش  عبد  جمال  قاعة  يف  عقد  والذي  منيمنة  ح�سن  الدكتور  العايل  والتعليم 

.2009 / 11 / 15 - 13
•  م�ساركة عميدة كلية التجارة واإدارة الأعمال الأ�ستاذة الدكتورة نهال فريد م�سطفى 
"ال�ستثمار العربي والبيئي يف ظل نظام اقت�سادي عاملي م�ستجد" الذي  يف موؤمتر 

نظمه احتاد امل�سارف يف اوتيل  فيني�سيا يف 18 / 11 / 2009.
موؤمتر  الفارماكوجلي  م�ساعد  اأ�ستاذ  �سهيب  اأحمد  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  •  ح�سور 

ال�سحة الدرا�سية املنعقد باليون�سكو يف 3 / 12 / 2009.

الطب فيها حتت عنوان  ال�سارقة وعميد كلية  لنائب رئي�س جامعة  •  اإقامة ور�سة عمل 
"روؤية قطاعات املجتمع اللبناين يف حتديد ملمح وقدرات خريج كلية الطب" نظمتها 

كلية الطب يف اجلامعة يف 4 / 12 / 2009.
"معًا  احتفال  ال�سيا�سية  والعلوم  كلية احلقوق  اأ�ستاذ يف  الدكتور عمر حوري  •  ح�سور 
نحو اخلطة الوطنية حلقوق الإن�سان" يف جمل�س النواب مبنا�سبة اليوم العاملي حلقوق 

الإن�سان الذي تنظمه الأمم املتحدة وجمل�س النواب يف 14 / 12 / 2009.
•  ح�سور عميدة كلية العلوم ال�سحية الأ�ستاذة الدكتورة هند متويل احتفالية "اجنازات 
القادم" التي  العمل  وتوجهات   2009 - املدر�سية 2007  لل�سحة  الوطني  الربنامج 
نظمتها وزارة الرتبية ومنظمة ال�سحة العاملية ووزارة ال�سحة يف 15 / 12 / 2009.

�سيدة  جامعة  يف  امليكانيكية  الهند�سة  ق�سم  رئي�س  حايك  مي�سال  الدكتور  •  ا�ست�سافة 
ال�سيخ          حممد  واملهند�س  �سابكو(  يف  التقني  )املدير  بوداين  نهاد  واملهند�س  اللويزة 
)الرئي�س ال�سابق ل�سابكو( لإلقاء حما�رشة علمية كن�ساط للأع�ساء الطلب يف جمعية 

ا�رشاي يف اجلامعة  يف 28 / 12 / 2009.
•  م�ساركة الدكتورة ناديا ا�سكندراين اأ�ستاذة ورئي�سة ق�سم اللغة الفرن�سية يف كلية الآداب يف 

ندوة "التعليم اجلامعي و�سوق العمل" التي جرت يف جامعة اجلنان يف 7 / 1 / 2010.
•  م�ساركة عميدة كلية التجارة واإدارة الأعمال الأ�ستاذة الدكتورة نهال فريد م�سطفى يف 
موؤمتر "منتدى ريادة الأعمال" الذي ينظمه م�رشف لبنان بالتعاون مع املعهد املايل 

للأعمال حتت عنوان Young Entrepreneurship Forum بتاريخ 20 / 1 / 2010.
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الدكتورة حفيظة احلداد والدكتور  الأ�ستاذة  ال�سيا�سية  •  ح�سور عميدة احلقوق والعلوم 
يف  لبنان  يف  الإن�ساين  الدويل  القانون  حول  دورة  افتتاح  حفل  الكرمي  عبد  �سامي 

فندق روتانا احلازمية - بريوت يف 25 / 1 / 2010.
املوؤمتر  احلداد  حفيظة  الدكتورة  الأ�ستاذة  ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  عميدة  •  ح�سور 
اأو�ساع  لبنان ودرا�سة  الإعلمية من اجل تعديل قانون اجلن�سية يف  "اإطلق احلملة 
الن�ساء اللبنانيات املتزوجات من غري لبناين" التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

واللجنة الأهلية ملتابعة ق�سايا املراأة يف 26 / 1 / 2010.
•  م�ساركة الدكتور ب�سري فرج اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم اللغة العربية يف كلية الآداب يف ندوة 
يف  اجلامعيني  الطلب  كفاءة  م�ستوى  قيا�س  يف  وعاملية  علمية  "جتارب  اليون�سكو 

اللغة الأم" يف 25 / 2 / 2010.
"املعايري  لبنان" بعنوان:  يف  العايل  التعليم  جودة  "�سمان  حول  عمل  ور�سة  •  اإقامة 
لبنان يف حرم جامعة بريوت  رابطة جامعات  ل�سمان اجلودة" نظمتها  واملوؤ�رشات 

العربية  الدبية يف 16 / 4 / 2010.
حفل  اجلامعة  رئي�س  ممثًل  خ�رش  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  الطب  كلية  عميد  •  ح�سور 
اأجل  من  لبنان  يف  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  نقابة  تعده  الذي  العلمي  الربنامج  اإطلق 
حت�سري و تدريب امل�ست�سفيات اخلا�سة واحلكومية على مواكبة دورة العتماد اجلديدة 

حتت اإ�رشاف ورعاية وزارة ال�سحة يف فندق كراون بلزا يف 23 / 4 / 2010.
بالتعاون  واحد"  دمنا  واحد...  "وطننا  بالدم  التربع  حملة  يف  الطب  كلية  •  م�ساركة 
مركز  ل�سالح  الكلية  يف  الطلبية  الطبية  واللجنة  بريوت  يف  الأمريكية  اجلامعة  مع 

�رشطان الأطفال St. Jude يف 26 / 4 / 2010.
•  ح�سور عميدة احلقوق والعلوم ال�سيا�سية الأ�ستاذة الدكتورة حفيظة احلداد الحتفال 
الرعاية  موؤ�س�سات  تقيمه  الذي  الدمج  يف  امل�ساركة  الرتبوية  للموؤ�س�سات  التكرميي 

الجتماعية يف لبنان - جممع اإمناء  القدرات الإن�سانية  يف 29 / 4 / 2010.
الأ�سنان  طب  كلية  يف  الأ�سنان  تقومي  اأ�ستاذ  �سالح  فايز  الدكتور  الأ�ستاذ  •  م�ساركة 
يف  لبنان"  يف  الأ�سنان  اأطباء  لنقابة  ال�ساد�س  الدويل  "املوؤمتر  يف  كمحا�رش 
 Class II malocclusion: Optimizing :طرابل�س يف 6 / 5 / 2010 وعنوان املحا�رشة

.Orthodontic Treatment Outcome

احلداد  حفيظة  الدكتورة  الأ�ستاذة  ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  كلية  عميدة  •  ح�سور 
التجارة  قواعد غرفة  الدويل ح�سب  التجاري  "التحكيم  التدريبية  الدورة  افتتاح  حفل 

الدولية" يف جامعة القدي�س يو�سف يف 7 / 5 / 2010.
 Le ح�سور عميدة كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية الأ�ستاذة الدكتورة حفيظة احلداد موؤمتر
Tribunal Special Pour le Liban et le Droit Libanais: Approche Comparative نظمته 

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية يف اجلامعة الي�سوعية واملحكمة اجلنائية الدولية اخلا�سة 
بلبنان، وتروؤ�سها حمور حتت عنوان: Les Droits des Victims يف 10 / 5 / 2010.

الدكتورة ملا  ال�سيدلة وح�سور  كلية  عميد  اللقاين  اهلل  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  •  م�ساركة 
م�سجل  جازي  هنادي  وال�سيدلنية  بالكلية،  الفارماكولوجي  مدر�س  �سوبرة  توفيق 
اآفاق جديدة"  "العمل ال�سيدلين:  الكلية يف موؤمتر نقابة �سيادلة لبنان ال�سابع ع�رش 
حتت رعاية فخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�سال �سليمان وبدعوة من نقيب �سيادلة 

لبنان من 17 - 18 / 10 / 2010.
ب. الهيئات الدولية:

•  ح�سور الدكتور حممد حوري ع�سو هيئة التدري�س يف كلية الطب املوؤمتر الدويل احلادي ع�رش 
للجمعية الآ�سيوية لزرع الأع�ساء وذلك مبركز حبتور للموؤمترات يف 1 / 10 / 2009.

احلداد  حفيظة  الدكتورة  الأ�ستاذة  ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  كلية  عميدة  •  ح�سور 
وعميد كلية الطب الأ�ستاذ الدكتور حممد خ�رش وبع�س اأع�ساء هيئة التدري�س موؤمتر 
"حركة التاأليف والن�رش يف العامل العربي" ملوؤ�س�سة الفكر العربي بفندق فيني�سيا من 

.2009 / 10 / 2 - 1
•  ا�ست�سافة اإطلق جائزة "خليفة الرتبوية" يف موؤمتر �سحفي اأقيم يف اجلامعة بدعوة 

من �سفارة الإمارات العربية املتحدة يف بريوت يف 14 / 10 / 2009.
ملحق  مع  دانتزيك  و�سارل  فروبور  اوليفيه  الفرن�سيني  للكاتبني  اجلامعة  •  ا�ستقبال 

التعاون الثقايف يف بريوت يف 22 / 10 / 2009.
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•  م�ساركة رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عمرو جلل العدوي وعميد كلية العلوم الأ�ستاذ 
الدكتور حنفي هليل والأ�ستاذة الدكتورة رجاء فاخوري  يف اجلمعية العمومية الثانية 
واملوؤمتر ال�ساد�س الأورومتو�سطي للجامعات للـ EPUF يف جامعة القدي�س يو�سف من 

.2009 / 10 / 28 - 26
•  م�ساركة عميدة كلية التجارة واإدارة الأعمال الأ�ستاذة الدكتورة نهال فريد م�سطفى 
باأعمال الدورة ال�سابقة للجنة التنمية الجتماعية يف ال�سكوا يف مقر الأمم املتحدة يف 

بريوت من 26 - 27 / 10 / 2009.
•  م�ساركة عميدة كلية التجارة واإدارة الأعمال الأ�ستاذة الدكتورة نهال فريد م�سطفى 
 15th International Conference on Technology Supported العلمي:  املوؤمتر  يف 

Learning and Training يف اأملانيا  يف 30 / 10 / 2009.

والدكتور  ال�سلم  عبد  ح�سن  الدكتور  الأ�ستاذ  املعمارية  الهند�سة  كلية  عميد  •  م�ساركة 
طارق �سعد رجب والدكتور كرمي �سعد جلل يف موؤمتر ال�سياحة املعمارية يف الوطن 
العربي الذي نظمته هيئة املعماريني العرب واحتاد املهند�سني العرب بالتعاون مع 

نقابة املهند�سني يف لبنان من 7 - 9 / 11 / 2009.
باري�س  ال�سوربون  جامعة  من  اوروا  كارول  الدكتورة  الفرن�سية  اللغة  اأ�ستاذة  •  زيارة 
الق�سم من  واإلقاء عدة حما�رشات لطلب  الآداب  الفرن�سية يف كلية  اللغة  اإىل ق�سم   IV

.2009 / 11 / 20 - 16
Administration d’un Réseau Sous Gnulinux نظمتها الوكالة اجلامعية  •  ور�سة عمل 

للفرنكوفونية يف اجلامعة من 16 - 20 / 11 / 2009.
اجلامعات  يف  اجلودة  �سمان  جمال  يف  القدرات  "تقوية  عنوان  حتت  عمل  •  ور�سة 
من   Tempus برنامج  مع  بالتعاون  اجلامعة  يف  الهند�سة  كلية  نظمتها  العربية" 

.2009 / 11 / 18 - 17

•  ح�سور عميدة كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية الأ�ستاذة الدكتورة حفيظة احلداد حفل 
نظام  ظل  يف  البيئي  العربي  "ال�ستثمار  ال�سنوي  العربي  امل�رشيف  املوؤمتر  افتتاح 

اقت�سادي عاملي م�ستجد" يف 19 / 11 / 2009.
"موؤمتر  يف  العدوي  جلل  عمرو  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  •  م�ساركة 
من   ICDE بعد  عن  للتعليم  الدويل  املجل�س  نظمه  الذي  بعد"  عن  للتعليم  بر�سلونة 

.2009 / 11 / 21 - 20
الـ الثانية جلامعة  •  م�ساركة الأ�ستاذة الدكتورة رجاء فاخوري يف اجلمعية العمومية 

EMUNI يف �سو�سة - تون�س من 23 - 27 / 11 / 2009.

كلية  يف  الفرن�سية  اللغة  ق�سم  ورئي�سة  اأ�ستاذة  ا�سكندراين  ناديا  الدكتورة  •  م�ساركة 
الذي  والهدف"  الإنتاج   - بالفرن�سية  "الكتاب  الثاين  الإقليمي  املوؤمتر  يف  الآداب 
نظمته جلنة العامل العربي والحتاد العاملي لأ�ساتذة اللغة الفرن�سية يف ق�رش اليون�سكو 

يف بريوت من 4 - 7 / 12 / 2009.
للوزراء  ع�رش  "الثاين  املوؤمتر  خ�رش  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  الطب  كلية  عميد  •  ح�سور 
ال�رشاي  يف  وذلك  العربي"  الوطن  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  عن  امل�سوؤولني 

الكبري يف 9 / 12 / 2009.
كمحا�رش  الأطفال  اأ�سنان  طب  ق�سم  رئي�س  اهلل  عبد  مدحت  الدكتور  الأ�ستاذ  •  �سارك 
يف "موؤمتر قطر الدويل الأول لطب الأ�سنان" الذي عقد يف مدينة الدوحة - قطر يف 

.2009 / 12 / 12
احلداد  حفيظة  الدكتورة  الأ�ستاذة  ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  كلية  عميدة  •  ح�سور 
لتـن�سـيط  القـانونية  البيئـة  و حتديـات حتديـث  "اآفـاق  الإقليمي  املوؤمتر  افتتاح  حفل 
الأعمال وال�ستثمار يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا" التابع للمركز العربي 

لتطوير حكم القانون والنزاهة يف 22 / 12 / 2009.
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احلداد  حفيظة  الدكتورة  الأ�ستاذة  ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  كلية  عميدة  •  ا�ستقبال 
الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  يف  والن�رش  الإعلم  م�سوؤولة  �ساهني  ج�سي  الأ�ستاذة 

ب�ساأن الدورة املخ�س�سة للقانون الدويل الإن�ساين يف 14 / 12 / 2009.
•  م�ساركة عميدة كلية التجارة واإدارة الأعمال الأ�ستاذة الدكتورة نهال فريد م�سطفى 
 EMUNI يف موؤمتر الورومتو�سطي "�سوق البتكار الورومتو�سطي" الذي نظمته جامعة
برعاية وح�سور وزير الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي يف م�رش اأ. د. هاين هلل 

وال�سفري مارك فرنكو رئي�س وفد مفو�سية الحتاد الأوروبي يف كانون الثاين 2010.
•  ح�سور الأ�ستاذة الدكتورة فكرات ال�سحن من كلية العلوم ال�سحية "املوؤمتر العربي الثالث 

لل�سمنة والن�ساط البدين" الذي عقد يف املنامة - البحرين يف 19 / 1 / 2010.
•  م�ساركة عميد كلية ال�سيدلة الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل اللقاين يف اليوم ال�سنوي لربنامج 
متبو�س "الإعلن الثالث عن ا�ستدراج م�ساريع ونحو اإطار وطني للموؤهلت" يف وزارة 

الرتبية والتعليم العايل الوني�سكو يف بريوت يف 21 / 1 / 2010.
• م�ساركة عميدة كلية التجارة واإدارة الأعمال الأ�ستاذة الدكتورة نهال فريد م�سطفى 
يف املوؤمتر ال�سنوي ال�سابع ع�رش للمجتمع الأمريكي يف اإدارة الأعمال والعلوم ال�سلوكية 
  Financial Crisis and Financial Literacy in Less Developed Countries (the case of

Lebanon) الذي عقد يف الوليات املتحدة الأمريكية يف �سباط 2010.

•  ح�سور عميد كلية الطب الأ�ستاذ الدكتور حممد خ�رش حفل ع�ساء للقاء ممثلني عن الكلية 
امللكية الربيطانية للأطباء املمار�سني العامني يف ال�سفارة الربيطانية ببريوت لتقييم 

الإجراءات املطلوبة للنهو�س بالرعاية  ال�سحية الأولية بلبنان يف 2 / 3 / 2010.

•  لقاء املديرة امل�سوؤولة عن الربامج يف الوكالة اجلامعية للفرنكوفونية ال�سيدة �سيلفي 
دوفني مع طلب ق�سم اللغة الفرن�سية يف كلية الآداب يف 10 / 3 / 2010.

الآداب  الفرن�سية يف كلية  اللغة  الفرن�سية فالريي روزو مع طلب ق�سم  ال�ساعرة  •  لقاء 
ال�سفارة الفرن�سية وذلك يف  اللغوي والرتبوي يف  رافقتها  امللحقة الثقافية للتعاون 
اإطار ن�ساطات "ربيع ال�سعراء" التي ت�سهدها بريوت العا�سمة العاملية للكتاب للعام 

2010 يف 16 / 3 / 2010.
الدكتور  العربية  الدول  جلامعة  العام  الأمني  مفتوح  بلقاء  اجلامعة  رئي�س  •  ا�ست�ساف 
بقاعة  اجلامعة  يف  الإداري  واجل�سم  التعليمية  الهيئة  اأع�ساء  ح�رشه  مو�سى  عمرو 

جمال عبد النا�رش يف 18 / 3 / 2010.
وم�سوؤول   3 جرنوبل  �ستندال  بجامعة  الإعلم  اأ�ستاذ  كابدو�س  برتران  الدكتور  •  زيارة 
العلقات والت�سالت يف منظمة اليون�سكو ومنفذ برامج الإعلم واملعلومات يف بع�س 
الدول العربية واإلقائه حما�رشة حول "الإعلم وتوا�سل احل�سارات" يف 18 / 3 / 2010.
الفيزيائي  العلج  موؤمتر  ال�سحية  العلوم  كلية  من  �سعب  ابت�سام  الدكتورة  •  ح�سور 
ممثلة  القاهرة  جامعة  العلجي" يف  الإبداع  و  العلمي  التميز  بني  الطبيعي  "العلج 

وزير الرتبية والتعليم العايل الدكتور ح�سن منيمنة يف 1 / 4 / 2010.
واإلقاء  اجلامعة   IIIباري�س ال�سوربون  جامعة  من  ماني�س  دانيال  الدكتورة  •  زيارة 

حما�رشة لطلب ق�سم اللغة الفرن�سية يف قاعة "علي را�سد" يف 7 / 4 / 2010.
•  ح�سور عميدة كلية العلوم ال�سحية الأ�ستاذة الدكتورة هند متويل وعميد كلية العلوم 
ال�ستاذ الدكتور عبد اهلل اللقاين اإطلق فاعليات الأ�سبوع الإقليمي الأول للتطعيم يف 

اإقليم �رشق املتو�سط وذلك يف ق�رش املوؤمترات باليون�سكو يف 24 / 4 / 2010.
•  م�ساركة الأ�ستاذ الدكتور م�سطفى اأبو عمرو اأ�ستاذ يف كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية 
يف موؤمتر "اأثر حمايات العلمات التجارية على النمو القت�سادي يف ظل اأنظمة مدريد" 
الذي نظمته الأكادميية الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا والعلوم الإدارية بالتعاون مع 
ال�سفدي  الأ�ستاذ حممد  القانونيني برعاية معايل  العربية خلرباء املحا�سبة  املنظمة 

يف 29 / 4 / 2010.
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•  تنظيم اجلامعة ور�سة عمل "اورومتو�سطية التعليم العايل والبحث يف التعاون ال�سمايل 
واملفو�سية   EMUNI الـ  جامعة  مع   بالتعاون  اجلنوبي"   - اجلنوبي  و   - اجلنوبي 

الأوروبية يف قاعة جمال عبد النا�رش يف 3 / 5 / 2010.
برنامج  ون�ساطات  اأعمال  يف  اجلامعة  ممثًل  يون�س  غ�سان  الدكتور  الأ�ستاذ  •  ح�سور 
ا�سبانيا  يف   Alicante جامعة  يف  عقدت  والتي  الدولية"  "العلقات  حول   Tempus

وجامعة Grenoble يف فرن�سا من 3 - 7  / 5 / 2010.
يف  موؤمتر  يف  الهند�سة  كلية  من  �سويلم  ه�سام  والدكتور  بلل  احمد  الدكتور  •  م�ساركة 
 Achieving Maximum Score Discrimination in Grading Multiple Choice Tests Higher

Education International Conference HEIC 2010 يف بريوت  من 4 - 6 / 5 / 2010.

كلية  يف  الفرن�سية  اللغة  ق�سم  ورئي�سة  اأ�ستاذة  ا�سكندراين  ناديا  الدكتورة  •  م�ساركة 
الآداب يف الجتماع الإقليمي لروؤ�ساء اأق�سام اللغة الفرن�سية واآدابها للوكالة اجلامعية 

للفرنكوفونية الذي عقد يف جامعة الروح القد�س - الك�سليك يف 5 / 5 / 2010.
•  ح�سور عميد كلية الطب بجامعة بريوت العربية الأ�ستاذ الدكتور حممد خ�رش موؤمتر 

"اعتماد كليات الطب" الذي عقد يف الإ�سكندرية من 6 - 8 / 5 / 2010.
 The Concept of Relative موؤمتر  يف  الهند�سة  كلية  من  بلل  احمد  الدكتور  •  م�ساركة 
 Uncertainty in Grading Two Alternative Format Tests, World International

Conference on Education WICE 2010 يف عمان، الأردن من 19 - 20 / 5 / 2010.

موؤمتر  يف  الهند�سة  كلية  من  عمار  ديال  والدكتورة  بلل  احمد  الدكتور  •  م�ساركة 
 Confidence Based Assessment of Two - Alternative  Format Test, the Fifth

يف   Conference of Learning International Networks Consortium LINC 2010

كامربدج يف الوليات املتحدة الأمريكية من 23 - 26 / 5 / 2010.
وبرعاية  "معرب"  عنوان  حتت   UNESCO يف  عمل  ور�سة  يف  الهند�سة  كلية  •  م�ساركة 

املركز العربي لدعم الربجميات احلرة واملفتوحة امل�سدر.
 - القد�س  الروح  جامعة  و  العربية  بريوت  بجامعة  الآداب  كلية  بني  �رشاكة  •  توقيع 

الك�سليك حول م�رشوع SOUFI الذي متوله الوكالة اجلامعية للفرنكوفونية.
•  ح�سور عميد كلية الهند�سة املعمارية الأ�ستاذ الدكتور ح�سن عبد ال�سلم ممثل رئي�س اجلامعة 
الأ�ستاذ الدكتور عمرو جلل العدوي اجتماعًا بديًل ملوؤمتر الدويل لروؤ�ساء جامعات منطقة 

الأورومتو�سط الذي األغي يف مقر املعهد الأوروبي للبحر الأبي�س املتو�سط.

وهي  الدولية،  املحافل  يف  ثقلها  لها  ومنظمات  احتادات  عدة  بع�سوية  اجلامعة  تزخر 
كالتايل منذ تاريخه وحتى العام اجلامعي 2009 - 2010:

احتاد اجلامعات العربية
الحتاد الدويل للجامعات

احتاد جامعات العامل الإ�سلمي
الوكالة اجلامعية للفرنكوفونية

الحتاد الدويل لروؤ�ساء اجلامعات
رابطة جامعات لبنان

Euro Mediterranean University EMUNI

Euromed Permanent University Forum EPUF

International Council for Open and Distance Education ICDE

الحتاد الدويل جلمعيات وموؤ�س�سات املكتبات
املنظمة العربية للم�سوؤولني عن القبول والت�سجيل يف اجلامعات بالدول العربية

ARAB - ACRAO

جمعية كليات طب الأ�سنان العربية )احتاد اجلامعات العربية(
اجلمعية العلمية لكليات ال�سيدلة يف الوطن العربي )احتاد اجلامعات العربية(
العربية  اجلامعات  يف  التجارية  والعلوم  الأعمال  اإدارة  كليات  جمعية 

)احتاد اجلامعات العربية(
Union of International Associations UIA
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1. التعاون املحلي والدويل

العالقات اخلارجية

ج. بيان بع�سوية اجلامعة 
يف الحتادات واملنظمات
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ت�سعى اجلامعة اإىل توقيع اتفاقيات تعاون مع العديد من الهيئات واملوؤ�س�سات خا�سة 
اأما التفاقيات املوقعة حتى العام  املعنية ب�سوؤون التعليم العايل املحلية واخلارجية، 

اجلامعي 2009 - 2010 فهي:
الهند�سية  املجالت  يف  تعاون  لإقامة  فرن�سا  يف   ESEO ايزيو  جامعة  مع  •  اتفاقية 

واملعلوماتية والعلوم.
•  اتفاقية مع جامعة نابويل يف اإيطاليا لت�سجيع البحث العلمي امل�سرتك والتعاون الثقايف 
والتعليمي وت�سهيل تبادل الأ�ساتذة واخلرباء وتنظيم املوؤمترات بني اجلامعتني واإن�ساء 

منح درا�سية للباحثني ال�سباب والطلب.
•  اتفاقية مع جامعة �ستوكهومل يف ال�سويد تهدف اإىل تطوير جمايل التدريب والأبحاث 
بني اجلامعتني وتعميق الفهم للنواحي القت�سادية والجتماعية والثقافية واحل�سارية 
املحا�رشات  وتنظيم  والطلب  والباحثني  الأ�ساتذة  تبادل  تعزيز  كذلك  البلدين.  لكل 

واملوؤمترات واإجراء اأبحاث م�سرتكة.
بني  العلمي  التعاون  تطوير  اجل  من  فرن�سا  يف  برنارد  كلود  جامعة  مع  •  اتفاقية 
اجلامعتني يف حقول التعليم والبحث املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا وتبادل الأ�ساتذة 

والباحثني والطلب.
•  اتفاقية مع جامعة بروفان�س يف فرن�سا للتعاون يف جميع املجالت العلمية امل�سرتكة 
واآدابها.  العربية  واللغة  واآدابها  الفرن�سية  اللغة  بني اجلامعتني وخا�سة يف جمالت 
وتبادل املن�سورات واملعلومات والعمل على ت�سجيع تنظيم املوؤمترات والندوات كذلك 

تبادل الأ�ساتذة والباحثني والطلب.
التعاون  ت�سجيع  على  للعمل  عمان  �سلطنة  يف  قابو�س  ال�سلطان  جامعة  مع  •  اتفاقية 
العلمي والبحثي بني اجلامعتني وال�ستفادة من اخلربات امل�سرتكة يف املجالت العلمية 
وتبادل الأ�ساتذة والباحثني والطلب والإ�رشاف على الر�سائل امل�سرتكة وتبادل املن�سورات 

واملطبوعات والبحوث العلمية وت�سجيع امل�ساركة يف املوؤمترات العلمية والبحثية.
بني  والتعاون  الأكادميي  التبادل  لإقامة  فرن�سا  يف  �سافوا  جامعة  مع  •  اتفاقية 
والأبحاث  امل�رشوعات  وت�سجيع  والطلب  والباحثني  الأ�ساتذة  وتبادل  اجلامعتني 

امل�سرتكة وتبادل املن�سورات واملعلومات ذات الطابع الأكادميي.

اجلامعتني  وتربوي بني  وثقايف  علمي  تعاون  لإقامة  اللبنانية  اجلامعة  •  اتفاقية مع 
والدورات  العلمية  والندوات  املوؤمترات  وتنظيم  والطلب  الأ�ساتذة  تبادل  وت�سهيل 
التدريبية يف املجالت امل�سرتكة وتبادل الكتب واملن�سورات ونتائج الأبحاث �سمن 

الإمكانات املتاحة كذلك ت�سهيل ا�ستخدام املكتبات يف اجلامعتني.
والأكادميي  العلمي  التعاون  اإقامة  اإىل  تهدف  اليمن  يف  �سنعاء  جامعة  مع  •  اتفاقية 
والثقافية  والعلمية  الرتبوية  الربامج  التعاون يف  توثيق  على  والعمل  اجلامعتني  يف 
وتبادل اخلربات واملعلومات وو�سع اخلطط والربامج لإجراء البحوث العلمية امل�سرتكة 
وتبادل الأ�ساتذة للإ�رشاف على الر�سائل العلمية وامل�ساركة يف جلان التحكيم وتقييم 
الدرا�سات العليا وتبادل  البحوث العلمية للرتقية، والعمل على تبادل عدد من طلب 

املطبوعات واملن�سورات العلمية والبحثية.
والتعاون  الأكادميي  التبادل  اإىل  تهدف  فرن�سا  �سارل ديغول يف  •  اتفاقية مع جامعة 
وت�سجيع  والطلب  واخلرباء  والباحثني  الأ�ساتذة  تبادل  واىل  اجلامعتني  بني  العلمي 
امل�رشوعات البحثية امل�سرتكة والإ�رشاف امل�سرتك على الأطروحات وتبادل املن�سورات 

واملعلومات ذات الطابع الأكادميي.
•  اتفاقية مع جامعة بورغون يف فرن�سا تهدف اإىل اإقامة علقات تربوية وعلمية بغية 
الأ�ساتذة  تبادل  كذلك  اجلامعتني،  بني  والبحوث  العايل  التعليم  تنمية  يف  امل�ساهمة 
والباحثني والطلب وتنظيم الندوات واملوؤمترات العلمية وتبادل املن�سورات، مع ملحق 

ب�ساأن التعاون يف جمال اأدب التعبري الفرن�سي وتعليم الفرن�سية كلغة ثانية.
•  اتفاقية مع جامعة امييوين EMUNI - الحتاد الأوروبي - �سلوفينيا ت�سع اجلامعة يف موقع 
الع�سو املوؤ�س�س والفاعل يف اجلامعة اليورومتو�سطية. اأحلق بها هذا العام اتفاقية تعاون 
بغر�س تنفيذ م�رشوع الحتاد الأوروبي ENPI Project واخلا�س بتدعيم الدرا�سات العليا 
يف اجلامعة اليورومتو�سطية حيث اختار الحتاد الأوروبي اأ. د. نهال فريد م�سطفى عميدة 
كلية التجارة واإدارة الأعمال يف جامعة بريوت العربية كمن�سق رئي�سي لهذا امل�رشوع، 

و�سوف تقوم اجلامعة با�ست�سافة عملية تنفيذ امل�رشوع وتقدمي الدعم اللزم لإمتامه.

1. التفاقيات

العالقات اخلارجية
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جمال  يف  تدريبية  دورات  لتنظيم  للجامعات  الفرنكوفونية  الوكالة  مع  •  اتفاقية 
املعلوماتية.

�سيدا  يف  الإ�سلمية  اخلريية  املقا�سد  وجمعية  احلريري  موؤ�س�سة  بني  تفاهم  •  مذكرة 
وجامعة بريوت العربية ب�ساأن اإن�ساء فرع لكلية العلوم ال�سحية يف �سيدا.

•  اتفاق ا�ستثنائي مع املجل�س الوطني للبحوث CNRS ي�سمح مب�ساركة الأ�ساتذة امل�رشيني 
يف برامج البحوث التي يطرحها املجل�س وال�ستفادة من الدعم املايل لها.

كلية  يف  الفيزيائي  الإ�سعاع  دبلوم  لطرح  فينا  يف  الذرية  الطاقة  هيئة  مع  •  اتفاقية 
العلوم بالتعاون مع الهيئة.

•  اتفاق تعاون مع م�ست�سفى حمود لتدريب طلب ال�سنوات النهائية و�سنة المتياز يف 
على  للح�سول  مقيمني  كاأطباء  الكلية  خريجي  وتدريب  لتعيني  واتفاق  الطب  كلية 
كلية  يف  التمري�س  ق�سم  طلب  لتدريب  اتفاقية  اإليها  اأ�سيفت  الخت�سا�س،  �سهادة 

العلوم ال�سحية.
•  اتفاق تعاون مع م�ست�سفى ال�ساحل لتعيني وتدريب خريجي كلية الطب كاأطباء مقيمني 
للح�سول على �سهادة تخ�س�س كذلك تدريب طلب ال�سنوات النهائية  و�سنة المتياز 
يف الكلية، مع اتفاقية تدريب طلب ال�سنة اخلام�سة من كلية طب الأ�سنان لدرا�سة مادة 

التخدير وطلب ال�سنة الرابعة لدرا�سة مادة اجلراحة.

و�سنة  النهائية  ال�سنوات  طلب  لتدريب  خا�س  املقا�سد  م�ست�سفى  مع  تعاون  •  اتفاق 
الكلية كاأطباء مقيمني للح�سول  الطب مع تعيني وتدريب خريجي  المتياز يف كلية 
على �سهادة التخ�س�س، كذلك تدريب طلب ال�سنتني النهائيتني يف كلية طب الأ�سنان، 

مع اتفاق لتدريب طلب ق�سم التمري�س يف كلية العلوم ال�سحية.
الطب  كلية  خريجي  لتدريب  خا�س  الإ�سلمية  العجزة  دار  م�ست�سفى  تعاون  •  اتفاق 
النهائية  ال�سنوات  لتدريب  كاأطباء مقيمني للح�سول على �سهادة اخت�سا�س. واتفاق 
كلية  الإكلينيكية وطلب  ال�سيدلة  مادة  ال�سيدلة يف  كلية  وتدريب طلب  الكلية  يف 

الآداب يف تخ�س�س الجتماع وعلم النف�س.
ال�سابعة  ال�سنة  طلب  بتدريب  خا�س  اجلامعي  احلريري  م�ست�سفى  مع  تعاون  •  اتفاق 
امتياز يف كلية الطب وللأطباء املقيمني املنت�سبني اإىل الكلية، مع اتفاق لتدريب طلب 

كلية ال�سيدلة يف مادتي ال�سيدلة الإكلينيكية و�سيدلة امل�ست�سفيات.
•  اتفاق تعاون مع م�ست�سفى العناية بالطفل والأم على كافة الأ�سعدة ول�سيما اخلدمات 

الطبية ملر�سى كلية طب الأ�سنان باجلامعة.
•  اتفاق تعاون مع م�ست�سفى الزهراء لتدريب الأطباء يف مرحلتي المتياز والتخ�س�س 

بالإ�سافة اإىل التعاون يف كافة امليادين الطبية والإحيائية.
والأكادميي  الطبي  ال�سعيدين  على  احلكومي  �سيدا  م�ست�سفى  مع  تعاون  •  اتفاقية 

لتدري�س وتدريب طلب كلية الطب والأطباء املقيمني يف التخ�س�سات املختلفة.
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تفرد جامعة بريوت العربية لطلبها حيزاً هامًا للتدريب والن�ساطات العلمية التي ت�سري 
جنبًا اإىل جنب مع حت�سيلهم الدرا�سي بالإ�سافة اإىل  الن�ساطات اللمنهجية التي اأ�سبحت 
على م�ستوى عاٍل من احلرفية والأداء املتميز الذي ناف�س بل وتفوق يف كثري من الأحيان 
على اأداء طلب اجلامعات اللبنانية والعربية يف امل�سابقات اأو الأن�سطة ذات الطابع الفني 
اأو الريا�سي اأو الجتماعي. تهتم كليات اجلامعة بالن�ساطات العلمية اخلا�سة بطلبها 
العام  مدار  على  اجلامعة وهي  اإدارة  من  والت�سهيلت  الدعم  كل  تلقى  الن�ساطات  وهذه 

اجلامعي 2009 / 2010 على ال�سكل الآتي:
كلية االآداب

الجتماعية  املوؤ�س�سات  من  العديد  يف  امليداين  بالتدريب  الجتماع  ق�سم  طلب  •  قام 
باإ�رشاف اأ. د. مهى املقدم.

•  قام طلب ق�سم الإعلم بالتدريب يف املوؤ�س�سات الإعلمية املختلفة من اإذاعة وتلفزيون 
و�سحافة حتت اإ�رشاف د. جمال جماهد.

•  قام طلب الفرقة الرابعة بق�سم اللغة الجنليزية واآدابها بالتدريب على تدري�س اللغة 
التدري�س بواقع  الجنليزية يف مدار�س خا�سة وحكومية كجزء عملي من مادة طرق 

خم�سني �ساعة لكل طالب.
•  قام طلب ق�سمي اللغة الجنليزية واللغة الفرن�سية با�ستخدام معامل اللغات املتاحة 
املختلفة  الأوروبية  الثقافية  املراكز  امل�ستمر بني  التعاون  باجلامعة، هذا ف�سل عن 

ببريوت وهذين الق�سمني.
•  قام طلب ق�سم علم النف�س بالتدريب على الأجهزة والختبارات املتاحة مبعمل الق�سم 
ل �سيما احلديث منهم. كما مت تدريب طلب الفرقة الرابعة على الختبارات الت�سخي�سية 

والتي تفيد جمال العمل يف املوؤ�س�سات العلجية والتاأهيلية.

كلية احلقوق
•  قام طلب الفرقة الرابعة ويف نطاق الزيارات امليدانية بزيارة اإىل ق�رش العدل ثم اإىل 

�سجن الأحداث ب�سحبة القا�سي طارق طربيه، بتاريخ 20 / 1 و 17 / 2 / 2010.
•  نظم طلب الفرقة الرابعة حماكمه �سوريه باإ�رشاف القا�سي طارق طربيه وحتت رعاية 

رئي�س اجلامعة، بتاريخ 30 / 4 / 2010.
كلية التجارة

العلمي  املوؤمتر  اإطار  يف  وذلك  امليدانية  البحوث  من  عدداً  التجارة  كلية  طلب  •  نظم 
وفرت  والتي  للتدريب  مورغن  �رشكة  رعاية  حتت  الكلية  يف  عقده  مت  الذي  الثاين 
CMA. :للبحوث للطلب الفائزين 20 منحه جمانيه للح�سول على �سهادات مهنيه مثل

.CF.CPA

كلية العمارة
 /  10  /  12 بتاريخ  بريوت  يف  الأ�رشفية  منطقة  اإىل  ميدانية  زيارة  الكلية  •  نظمت 
العمارة  عن  الطلبية  امل�سابقة  �سمن  املقرتح  امل�رشوع  موقع  لزيارة  وذلك   ،2009
املر�سد  موؤ�س�سة  تنظمها  التي   Sustainable Architecture Competition امل�ستدامة 
احل�رشي الأكادميي MAJAL يف الألبا واملطروحة على م�ستوى طلب ما قبل التخرج 

يف اجلامعات اللبنانية.
•  قام طلب مادة تخطيط املدن يف الفرقتني الثالثة والرابعة بزيارة ميدانية ملنطقة عربا 
املكونة  الأ�سا�سية  والعنا�رش  التخطيطية  امللمح  للتعرف على  وذلك  و�سيدا وجزين 
الطبيعية وال�سمات الجتماعية  ل�سخ�سية بلدية عربا مبا يف ذلك جمموعة املحددات 

والدميوجغرافية ل�سكان البلدة بتاريخ 13 / 3 / 2010.

1. الن�ساطات العلمية

الن�سـاطات الطالبيـة
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الإن�ساء  ملادة  الدرا�سي  املنهج  �سمن  ميدانية:  بزيارة  الثانية  الفرقة  طلب  •  قام 
القدمية  الأ�سواق  اإىل  زيارة  يتبعها  اإىل موقع اجلامعة يف مدينة طرابل�س،  املعماري 

بتاريخ 8 / 5 / 2010.
املعمارية مب�رشوعات  الهند�سة  لكلية  العلمي  اليوم  فعاليات  الكلية يف  •  �سارك طلب 

وجم�سمات خمتلفة بتاريخ 13 / 5 / 2010.
كلية الهند�صة

وحمطة  الدولية  احلريري  رفيق  ملطار  علمية  بزيارات  الهند�سة  كلية  طلب  •  قام 
الزهراين لتوليد الكهرباء ومرفاأ بريوت وحمطة ال�رشف ال�سحي يف بعبدا.

وخمططات  مب�ساريع  الهند�سة  لكلية  العلمي  اليوم  فعاليات  يف  الكلية  طلب  •  �سارك 
هند�سية خمتلفة بتاريخ 13 / 5 / 2010.

كلية ال�صيدلة
الفرقة  طلب  مع  تعارف  لقاء  درا�سي  عام  كل  بداية  يف  عادتها  على  الكلية  •  نظمت 
الأوىل، مت خلله تعريف الطلب بجامعتهم ونظام الدرا�سة فيها، بالإ�سافة اإىل حفل 

التعارف ال�سنوي بني طلب جميع الفرق وذلك بتاريخ 23 / 10 / 2009. 
• �سارك طلب الكلية يف تنظيم موؤمتر كلية ال�سيدلة بتاريخ 6 / 5 / 2010.

كلية الطب الب�رشي
•  نظمت اللجنة الطبية الطلبية يف الكلية وبالتن�سيق مع ق�سم الن�ساطات الطلبية يف اجلامعة 
وبالتعاون مع اجلامعة الأمريكية يف بريوت حملة للتربع بالدم ل�سالح مركز �رشطان 

الأطفال St Jude حتت �سعار  "وطننا واحد... دمنا واحد" بتاريخ 26 / 4 / 2010.
•  نظمت الكلية وبالتعاون مع املجتمع الطبي واملجتمع املدين حملة طبية اأطلق عليها حملة 
)�سلمتك( التي تهدف ب�سكل اأ�سا�سي اإىل تقدمي اخلدمة الطبية اإىل كافة املناطق اللبنانية 
خا�سة بعد جناح هذه احلملة يف اجلنوب بال�سيف املا�سي وقد اأكملت احلملة م�سريتها 

اخلريية يف حمافظتي البقاع الغربي والبقاع الأو�سط بتاريخ 19 و20 / 2 / 2010.

ال�ساعر  القلوب" بح�سور  اأوتار  "اأطباء على  اخلام�سة  ال�سعرية  اأم�سيتها  الكلية  •  نظمت 
�سوقي بزيع والفنان احمد قعبور يف اجلامعة بتاريخ 4 / 1 / 2010.

كلية طب االأ�صنان
Job fair الذي نظمته اجلامعة بتاريخ  الـ  الوظيفي  املعر�س  يف  الكلية  طلب  •  �سارك 

.2010 / 4 / 28
بتاريخ  الدبية  حرم  يف  اجلامعة  نظمته  الذي  العلمي  البحث  يوم  يف  الطلب  •  �سارك 

.2010 / 5 / 26
كلية العلوم ال�صحية

•  بداأت الكلية با�ستقبال ال�سادة اأع�ساء هيئة التدري�س والإداريني والعاملني يف اجلامعة 
بت�سخي�س  طبيب  من  حتويل  مبوجب  فيزيائي  علج  جل�سات  اإىل  حاجة  لديهم  ممن 
حالته وذلك يف معامل العلج الفيزيائي بالكلية وعمل الإجراءات العلجية اللزمة 

بدءاً من تاريخ 15 / 10 / 2009.
•  قام طلب الفرقة الرابعة متري�س بزيارة ميدانية �سمن مقرر متري�س �سحة املجتمع 
على  لتعرف  خام  بل�ستيكيات  على  واحل�سول  القمامة  لتدوير  �سوكلني  �رشكة  اإىل 
والنفايات وحتويلها  القمامة  ال�سحي من  التخل�س  التي يقدمها من خلل  اخلدمات 

اإىل اأقرا�س بل�ستيكية لإعادة ت�سنيعها مرة اأخرى بتاريخ 8 / 12 / 2009.
•  قام الطلب الفرقة الرابعة متري�س بزيارة ميدانية اإىل م�سنع ق�ساطلي �ستورة للمواد 
الغذائية بالبقاع �سمن مقرر متري�س �سحة املجتمع حيث تعرف الطلب على خدمات 

ال�سحة املهنية التي تقدم للعاملني بامل�سانع بتاريخ 17 / 12 / 2009.
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بـ"اليوم املفتوح" ترحيبًا بالطلب  ا�ستهلت ن�ساطات العام اجلامعي 2009 - 2010 
العام على  Open Day هذا  الـ  العادة، ولكن جاء  اجلدد على ملعب اجلامعة كما جرت 
م�ستوى انطلقة عام اليوبيل الذهبي، بعرو�س بهلوانية قدمتها فرقة الـ BMX، ثم دخول 
ليليان منري، مع  الن�ساطات واملمثلة  الذهبي وعلى متنها مدربي ق�سم  اليوبيل  حافلة 
التابعة  ال�سعبي  الرق�س  فرقة  قدمتها  التي  اللبنانية  الدلعونة  ورق�س  مو�سيقى  اأنغام 
للجامعة ليختتم احلفل بفقرة غنائية قدمتها الفنانة يارا برفقة نادي املو�سيقى وكورال 
اجلامعة. ثم تتالت الن�ساطات طوال العام جلامعي من خلل الفرق والنوادي والأن�سطة 

الريا�سية التالية:
نادي التمثيل

قام النادي باإ�رشاف املخرج واملمثل و�سام �سباغ وعلى مدى �سهرين ون�سف بدورة اإعداد 
ممثل التي قام بتح�سريها جمموعة من املمثلني املحرتفني لأكرث من 30 طالبا وطالبة 
انت�سبوا لفريق امل�رشح يف النادي. بعدها عر�س الفريق م�رشحية "ع بابي اإرهابي" يف 
ق�رش الأوني�سكو �سمن املهرجان امل�رشحي الثالث للجامعات الذي تنظمه وزارة الثقافة 
التح�سري حاليا  الدرا�سي، ويجري  العام  انتهاء  النا�رش مبنا�سبة  ويف قاعة جمال عبد 
للم�ساركة باملهرجان الدويل للم�رشح اجلامعي الذي تقيمه اجلامعة اللبنانية الأمريكية 

يف �سهر متوز.
نادي الرق�ص ال�صعبي والرق�ص احلديث

الدبكة  بني  تنوعت  التي  املو�سيقى  اأنغام  على  الفنية  اللوحات  اأجمل  الفريقان  قدم 
اللبنانية واملو�سيقى احلديثة على خ�سبة م�رشح قاعة جمال عبد النا�رش وذلك ملنا�سبة 

انتهاء العام الدرا�سي، وذلك باإ�رشاف املدربة ال�سيدة منى احلاج والآن�سة دلل بزي.
النادي املو�صيقي

الفريق  احرتافية  عن  ينم  منوع  حفل  برنامج  الدرا�سي  العام  نهاية  مع  الفريق  قدم 
�سهى  ال�سيدة  باإ�رشاف  النا�رش  قاعة جمال عبد  والغناء على م�رشح  العزف  من حيث 

الغزال. كركي 

نادي حماية البيئة
افتتح النادي ن�ساطاته ال�سنوية بور�سة عمل داخل حرم اجلامعة يف بريوت، وكان من اأهم 
اأهداف الور�سة تعريف اأع�ساء النادي اجلدد على النادي ون�ساطاته، كما تخلل الور�سة 
األقاها الطلب الأع�ساء، كما و�سارك النادي م�ساركة مميزة يف  عدة حما�رشات بيئية 
خلل  ومن  التدوير،  اإعادة  اأجل  من  التوعية  حملة  اإطلق  عرب  للجامعة  املفتوح  اليوم 
البطارية جتولت يف حرم  البديلة با�ستئجار �سيارة تعمل على  الطاقة  ا�ستعمال  ترويج 
اجلامعة خلل هذا اليوم. اأما على �سعيد الن�ساطات اخلارجية للنادي فقد �سارك اأع�ساء 
البيولوجي برعاية الأمم املتحدة )ق�سم  التنوع  الذي يتمحور حول  النادي يف املع�سكر 
ال�سوؤون البيئية( يف منطقة الغردقة مب�رش. بالإ�سافة اإىل م�ساركتهم يف افتتاح ملتقى 
�سباب اجلامعات العربية الثاين الذي متحور حول  ترويج م�ساركة املوؤ�س�سات ال�سغرية 
واملتو�سطة يف تنفيذ م�ساريع الطاقة املتجددة البيئية. واجلدير ذكره اأن النادي جزءاً من 
حملة الأزرق الكبري التي جترى يف حزيران من كل عام وهي حملة تنظيف �سواطئ لبنان 

من ال�سمال وحتى اجلنوب.
نادي علم الفلك

"امل�ساريع  عنوان  حتت  وذلك  وبريوت  �سيدا  يف   2010 العلوم  معر�سي  النادي  نظم 
اإدارة  التوايل وقد جنحت  الثانية على  لل�سنة  العلمية والفلكية" حيث نال �سهادة تقدير 
يف  للم�ساركني  درجات  خم�س  منح  ا�ستطاعت  اإذ  التعليم  مبنهج  امل�ساهمة  يف  النادي 
ن�ساطات النادي من طلب مادة )علم الفلك( التي يقوم بتدري�سها الأ�ستاذ عدنان طيارة. 
وتابع طلب النادي اإقامة ليايل ر�سد متتالية يف املر�سد الفلكي يف حرم الدبية مزودة 
الأج�سام  خمتلف  على  كثب  عن  للتعرف  وذلك  الر�سد  مبوا�سيع  متعلقة  مبحا�رشات 
الف�سائية. وقد اأعطت اإدارة النادي اأهمية كربى للمكتبة، فحر�ست على تاأمني املجلت 
اأو  اإن للمطالعة  الفلكية للطلب كي تتاح للجميع فر�سة اكت�ساب املعلومات  واملراجع 
لتح�سري خمتلف اأنواع الأبحاث، واإ�سوة بكل اجلمعيات الفلكية اللبنانية خ�س�س النادي 

ن�ساطات خمتلفة لل�سنة العاملية للفلك.

2. الن�ساطات الالمنهجية

الن�ساطات الطالبية



التقرير ال�سنوي 77  التقرير ال�سنوي 77 76   76

نادي الرتاث واال�صتك�صاف
افتتح النادي ن�ساطاته مع بداية العام اجلامعي 2009 - 2010 بامل�ساركة يف اليوم 
املفتوح وتابع النادي باإ�سدار ن�رشة )تراثنا( العدد الثالث وقد و�سع من جهة اأخرى 
الجتماعية  قدراتهم  لتنمية  والتوا�سل  العر�س  مهارات  حول  للأع�ساء  تدريب  خطة 
الوطني  اليوم  تنظيم  يف  النادي  اأع�ساء  م�ساركة  فكان  العام  الن�ساط  اأما  والثقافية. 
وزارتي  للرتاث مع  الوطنية  املوؤ�س�سة  اأقامته  الذي   2010  / 5  /  20 بتاريخ  للرتاث 
التي متثل هويتنا احل�سارية يف  الرتاثية  ال�سوء على املعامل  الثقافة والرتبية لإلقاء 
منطقة زقاق البلط، وقد اأبدت ال�سيدة منى الهراوي، رئي�سة املوؤ�س�سة الوطنية للرتاث، 

اأع�ساء النادي وم�ساهمتهم يف هذا اليوم الوطني. �سعادتها لوجود 
الطبيعة فريق جوالة 

رحلت  نظم  حيث  وخميمات  ترحال  اإىل  رحلت  من  الك�سفية  الفريق  اأن�سطة  تعددت 
رحلة  نظم  كما  اإهدن  يف  قزحيا  مار  ووادي  اجلنوب  يف  اجل�رش  قعقعية  منطقة  اإىل 
البقاع  تعنايل  يف  فكان  التدريبي  ال�ستوي  املخيم  اأما  تركيا.  اإىل  الأع�ساء  للطلب 
على  التجذيف  ن�ساط  الفريق  اأي�سا  بها  قام  التي  الأن�سطة  و�سمن   ،Arc - En - Ciel

الكاياك وحاز على كاأ�س  الليطاين، حيث �سارك يف بطولة اجلامعات يف  �سفاف نهر 
الثالث. املركز 

ال�صنوية ال�صيفية  الدورة 
عادته  على  جريا  الطلبية  الن�ساطات  ق�سم  اأقام  15�سنة،  لغاية   5 عمر  من  للأولد 
فنية،  اأن�سطة  عدة  �سمت  والتي  للأولد  ال�سيفية  الدورة  �سيفية  عطلة  كل  بداية  مع 
ريا�سية، ون�ساطات ترفيهية خارجية ورحلت اإىل الأماكن الأثرية. وقد �سارك فريق 
الأولد  ن�ساطات  والفرق بتوجيه  الأندية  الأع�ساء يف خمتلف  الطلب اجلامعيني  من 
ال�سيفية  الدورة  وا�ست�سافت  كما  لهواياته،  وفقًا  كًل  وتدربيهم  عليهم  والإ�رشاف 
قام  يدوية  وا�سغال  �سور  مبعر�س  الدورة  واختتمت  الغزايل،  رمي  اجلزائرية  الفنانة 

بها الطلب خلل الدورة وبحفل ت�سمن اللوحات الفنية من غناء ورق�س ومتثيل.

االأن�صطة الريا�صية
للجامعة،  الذهبي  اليوبيل  دورات مبنا�سبة  عدة  بتنظيم  الريا�سي  الن�ساط  وحدة  قامت 
العام  مدار  على  التي جرت  الريا�سية  الدورات  الريا�سية مبختلف  الفرق  �ساركت  ولقد 

وكان ح�سادها على ال�سكل التايل:
كرة ال�صلة

املركز الأول لدورة جامعة بريوت العربية..
كرة طاولة

املركز الأول �سباب وكاأ�س املركز الأول بنات بدورة جامعة هايكازيان واملركز الأول 
�سباب بدورة جامعة القدي�س يو�سف.

كرة الطائرة
املركز الثاين �سباب دورة اجلامعة اللبنانية الدولية.

كرة قدم
املركز الأول دورة اجلامعة اللبنانية الأمريكية.

كرة اليد
املركز الثاين دورة اجلامعة اللبنانية الأمريكية.

املواي تاي
املركز الأول لبطولة اجلامعات.
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يوا�سل مركز ال�ست�سارات والدرا�سات مهامه يف تقدمي ال�ست�سارات والدرا�سات للموؤ�س�سات 
واجلهات اخلارجية واإجراء دورات متخ�س�سة للطلب لتح�سني مهاراتهم التقنية والعملية 

بالتعاون مع كليات اجلامعة.
وجتلت ن�ساطات العام اجلامعي 2009 - 2010 يف:

•  ا�ستحداث خمترب جديد يف مبنى احلريري يت�سمن 45 كمبيوتر خا�س لتدريب الدورات 
.IT Academy الدولية املتخ�س�سة يف جمال تقنيات

•  اعتماد وزارة ال�سحة اللبنانية مركز ال�ست�سارات والدرا�سات مركزاً لفح�س الأدوية املراد 
اإدخالها اإىل لبنان.

•  حيازة املركز على اإجازة تعليم �سهادتي Security & CCNP من �رشكة Cisco والتي تعترب 
من احدث ال�سهادات يف برجمة وحماية اأجهزة ال�سبكات، و�سيبا�رش التدري�س يف الدورة 

اخلا�سة للح�سول على تلك ال�سهادتني مع بداية العام اجلامعي 2010 - 2011.

1. مركز ال�ست�سارات والدرا�سات

خدمـة املجتمـع

عدد الطالبعدد الدوراتا�صم الدورةالكلية
كلية احلقوق

التجارة

الهند�سة

كلية العلوم

كلية ال�سيدلة

طب الأ�سنان

العلوم ال�سحية

الأكادمييات الدولية

املجموع

ق�ساة
Bee Accounting

CMA

CPA

CFA

CIA

Project Management

Total Quality Management

Automotive

Pluming

HVAC

Network Administration

Java

Oracle

ISD

Marketing

SoftPharm

Medical Emergencies

Implantology

Infection control

Gait Analysis

Pain Management

Skillful Life

ICDL

CCNA

MCSE

1
5
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

11
7
1
48

17
102
95
15
15
5

15
13
43
54
16
8

12
7

22
29
30
34
16
9

32
32
5

230
140
15

1011

جدول رقم 19
اإح�سائية بعدد دورات مركز ال�ست�سارات والدرا�سات وعدد امل�ساركني فيها للعام اجلامعي 2009 - 2010

دورات املركز للعام اجلامعي 2009 - 2010:
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ي�ستمر مركز اللغات يف تقدمي خدماته التعليمية والتدريبية يف اللغات الأجنبية الجنليزية 
والفرن�سية، ف�سًل عن دورات اللغة العربية لغري الناطقني بها، وذلك مل�ستويات متباينة 
والربامج  الدورات  وتركز  اللغوي،  امل�ستوى  اجتيازهم لمتحان حتديد  بعد  الطلب  من 
املفردات  وا�ستخدام  والفهم  والقراءة  الكتابة  مهارات  وحت�سني  تكامل  على  املركز  يف 

وال�ستماع واملحادثة عرب الو�سائل ال�سمعية الب�رشية.
اجلامعي 2009 - 2010  العام  اللغات يف  مركز  مع  بالتعاون  اجلامعة  اأ�سافت  وقد 
برناجمًا لدرا�سة اللغة عرب �سفحتها الإلكرتونية على �سبكة النرتنت حيث لقى �سدى 

واإقبال جيدين بني جمتمع اجلامعة وطلبها.
لتفعيل  "اأن�سطة  عنوان  حتت  عمل  بور�سة  اللغات  مركز  اأ�ساتذة  م�ساركة  ذكره  واجلدير 
 25 بتاريخ  لبنان  يف  الأمريكية  ال�سفارة  يف  الثقافية  ال�سوؤون  ق�سم  نظمها  التوا�سل" 
ومرافقة  روزنربغ  ريك  ال�سيد  الإنكليزية  للغة  الإقليمي  امل�سوؤول  باإ�رشاف  اأيار2010 
امللحقة الثقافية ال�سيدة جينيفر ويليامز وم�ساعدة ال�سوؤون الثقافية ال�سيدة اإيديث بيطار، 
وقد ت�سمنت الور�سة عر�س لأن�سطة �سفية ت�ساعد على تعزيز التوا�سل بني الطلب من 

ناحية وبني الطلب والأ�ساتذة من ناحية اأخرى.

2. مركز اللغات

خدمة املجتمع

جدول رقم 20
بيان بعدد امل�ساركني يف دورات مركز اللغات يف ف�سل اخلريف للعام اجلامعي 2009 - 2010

جدول رقم 21
بيان بعدد امل�ساركني يف دورات مركز اللغات يف ف�سل الربيع للعام اجلامعي 2010-2009

دورات املركز للعام اجلامعي 2009 - 2010:

Course Title

Course Title

Number of Students

Number of Students

INTE 100

INTE 101

INTE 102

Total

INTE 100

INTE 101

INTE 102

Total

14

334

433

781

0

89

325

414
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بخدمة  والتلفزيون  والإذاعة  ال�سحافة  جمالت  يف  طاقاته  كل  الإعلمي  املركز  ي�سع 
طلب ق�سم الإعلم يف اجلامعة واملتخ�س�سني وذلك من خلل الربامج التدريبية التي 
ينظمها يف كل من الإخراج والت�سوير التلفزيوين والفوتوغرايف - ال�سحافة التلفزيونية 
واإنتاج  تخطيط   - الأخبار  ون�رشات  الوثائقية  الأفلم  اإنتاج   - التلفزيوين  واملرا�سل 
الربامج التلفزيونية - املونتاج التلفزيوين - التحرير ال�سحفي - اإعداد وتقدمي الربامج 

الإذاعية - التقدمي التلفزيوين الإخباري - مهارات تركيز ال�سوت.
وقد ا�ست�ساف املركز يف العام اجلامعي 2009 - 2010:

•  املذيعتان يف اأخبار امل�ستقبل لينا دوغان وهنادي زيدان يف لقاء للتحدث عن خربتهما 
العملية يف املجال الإعلمي بتاريخ 6 / 1 / 2010.

ق�سم  من  خريجون  اأجراها  تلفزيونية  مقابلة  يف  غاي  فران�سي�س  الربيطانية  •  ال�سفرية 
الإن�سان  حقوق  ملو�سوع  والنظرة  الإيديولوجية  الثقافية  الختلفات  حول  الإعلم، 
الأجانب يف  ال�سفراء  اإىل دور  ال�رشق والغرب بالإ�سافة  ال�سعوب وخ�سو�سًا بني  بني 

لبنان، اأ�رشف عليها مركز حقوق الإن�سان التابع للجامعة بتاريخ 10 / 3 / 2010.
•  دورة تدريبية يف جمال الإذاعة والتليفزيون لطلب ق�سم الإعلم، نظمتها كلية الآداب 

بالتعاون مع موؤ�س�سة �سمري ق�سري الإعلمية بتاريخ 10 - 14 / 5 / 2010.
يدعم مركز حقوق الإن�سان يف اجلامعة ثقافة احلوار وتقبل الآخر ويعمل على التعريف 

بق�سايا حقوق الإن�سان ون�رش الوعي بها بني طلب اجلامعات ومنهم اإىل املجتمع.
وقد نظم املركز خلل العام اجلامعي 2009 - 2010 الن�ساطات التالية:

•  م�سابقة املحكمة ال�سورية بالتعاون مع جمعية الق�ساة واملحامني الأمريكية لطلب 
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية بح�سور ق�ساة وحمامني واأكادمييني يف حرم بريوت 

بتاريخ 21 / 8 / 2009.
"الإطار القانوين حلقوق  األقتها ال�سفرية الربيطانية فران�سي�س غاي بعنوان  •  حما�رشة 
الإن�سان كحماية �رشورية للأفراد والتنوع" بح�سور رئي�س اجلامعة وعمداء الكليات 

وطلب اجلامعة بتاريخ 10 / 3 / 2010.
•  معر�س املوؤ�س�سات واجلمعيات الأهلية التي تعنى ب�سوؤون حقوق الإن�سان بهدف اطلع 
الطلب وال�سباب على عمل اجلمعيات واملوؤ�س�سات ون�رش الوعي حول خمتلف ق�سايا 
حقوق الإن�سان، وذلك مب�ساركة 28 جمعية وموؤ�س�سة يف ملعب حرم بريوت بتاريخ 

.2010 / 5 / 17

4. مركز حقوق الإن�سان3. املركز الإعالمي )امليديا �سنرت(

خدمة املجتمع
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ي�سم موقع اجلامعة يف البقاع بعد اأن مت اجناز البنى التحتية فيه مركزاً للأبحاث البيئية 
من املتوقع اأن يبا�رش اأعماله يف العام القادم، حيث �سيقوم باإجراء الأبحاث والدرا�سات 
وتقدمي ال�ست�سارات على امل�ستويات البيئية العلمية والبيئية القت�سادية والبيئية البيئية 
والبيئية الجتماعية، وعلى �سعيد متلزم مع تلك الدرا�سات وال�ست�سارات جاري العمل 
جلعل املركز مقراً للتدريب واإقامة الندوات التي ت�سهم يف ن�رش الوعي البيئي يف املنطقة 
وال�رشق الأو�سط، بالإ�سافة اإىل اإن�ساء مكتبة مركزية فيه ت�سم بيانات ومعلومات بيئية 

�ست�سبح مرجعًا موثوقًا به.

5. مركز الأبحاث البيئية5. مركز الأبحاث البيئية

خدمة املجتمع

ف�سحة  يكون  لأن  الذهبي  اليوبيل  احتفالية  له يف  الر�سمي  الفتتاح  امللتقى مع  ي�سعى 
اللقاءات  تنظيم  خلل  من  واملجتمع  اجلامعة  اأقطاب  فيها  يلتقي  واجتماعية  ثقافية 
واملعار�س والأم�سيات املختلفة، وقد �سم حفل افتتاحه معر�سًا للفنان الت�سكيلي وجيه 

نحلة  بعنوان "نورانيات" بتاريخ 20 / 4 / 2010.
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بانوراما العام اجلامعي

17

39

511 612

410

28

1 اأم�سية فنية للفنان اأحمد قعبور بعنوان "احمد قعبور يغني عمر الزعني" 2010/2/11.
2 زيارة �سعادة الأمني العام جلامعة الدول العربية عمرو مو�سى اجلامعة 2010/3/18.

3 م�سابقة الإلقاء للعام اجلامعي2009-2010 حتت عنوان: "معايري ال�سعادة عند اجليل اجلديد" 2010/4/27.
4  املعر�س الوظيفي الثالث "Job Fair 2010" برعاية معايل وزير العمل ال�سيخ بطر�س حرب بح�سور اأكرث من 44 �رشكة من خمتلف القطاعات يف حرم 

بريوت 2010/4/28.
5  موؤمتر كلية ال�سيدلة الدويل حتت عنوان "اآخر التطورات والتقنيات يف البحث ال�سيديل" برعاية معايل وزير ال�سحة الدكتور حممد جواد خليفة ممثًل 

برئي�سة م�سلحة ال�سيدلة يف الوزارة الدكتورة �سامية غزاوي 2010/5/6.
�سلوفينا  جمهورية  من  معماري  مهند�س   Jeronima Kastelic كا�ستيليت�س  جريونيما  للأ�ستاذة   The New Green Town بعنوان  عامة  6   حما�رشة 

.2010/5/11

7 اليوم العلمي لكلية العلوم ال�سحية متزامنا مع اليوم العاملي للممر�سة 2010/5/12.
8  املعر�س املعماري الثامن والع�رشون يف حرم الدبية 2010/5/13.

9 اليوم الهند�سي الثاين ع�رش يف حرم الدبية 2010/5/13.
10  حما�رشتان للأ�ستاذ الدكتور حممد �سفيق رئي�س املركز القومي لدرا�سات ال�رشق الأو�سط الأوىل بعنوان "البحث العلمي واأخلقياته" والثانية "ال�سلوك 

الإن�ساين ومهارة القيادة عند ال�سباب" 2010/5/26.
11 حفل تخريج الدفعة ال�ساد�سة من اأطباء الخت�سا�س حيث �سمت 37 طبيبًا يف 16 اخت�سا�سًا يف قاعة جمال عبد النا�رش 2010/6/22.

12  جملة الزميل الثقافية والفكرية والجتماعية يف عددها الـ75 �سدرت عن اجلامعة يف حزيران 2010 لتتوج اأربعة اأعداد منوعة لهذا العام اجلامعي 

عام اليوبيل الذهبي .
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اأطلقت اجلامعة ملنا�سبة اليوبيل الذهبي، برنامج عملها للخم�سني �سنة املقبلة، وذلك عرب 
متابعة ا�ستحقاقات هامة وت�سييد �سل�سلة من الإن�ساءات اجلديدة، ومنها:

•  العتماد الدويل لل�سهادات هو يف �سلم اأولويات اجلامعة وجزء من حتقيق الروؤية الأكادميية 
التي جتلت يف اإ�سرتاتيجيتها 2007 - 2012 حيث؛ وباإ�رشاف موجه من مركز التطوير 
الأكادميي وتوكيد اجلودة برئا�سة رئي�س اجلامعة وبعد اإن�ساء وحدة توكيد اجلودة يف كل 
كلية من الكليات الع�رش؛ قامت مبراجعة �ساملة يف "روؤية ور�سالة" كلياتها تبعًا للعنا�رش 
واخل�سائ�س الأ�سا�سية املعتمدة عامليًا ومت تعديل اللوائح الداخلية ملرحلتي اللي�سان�س 
والبكالوريو�س والدرا�سات العليا تطبيقًا لنظم توكيد اجلودة و�سعت للح�سول على اعتماد 
ال�سهادات التي متنحها جامعة بريوت العربية من الهيئات العاملية املخت�سة، و�ستقوم 
عملية  باإجراء  القادم  الأول  ت�رشين  يف   RIBA الربيطانيني  للمعماريني  امللكية  الهيئة 
الفح�س والتقييم وفقًا للمعايري واملوا�سفات الدولية عرب جلنة خا�سة من قبلها، ومن ثم 
رفع القرتاحات والتو�سيات ب�ساأن العرتاف الدويل ومعادلة �سهادة البكالوريو�س يف 
الهند�سة املعمارية. كما تقوم الكليات الأخرى بالت�سالت اللزمة مع اجلهات الدولية 

املعنية من اأجل هذه اخلطوة النوعية.
•  حرم طرابل�س هو احلرم الواعد الثالث للجامعة بعد بريوت والدبية، ي�سم �ستة مبان عبارة 
عن املبنى الإداري ومبنى املدرجات واأربعة مبان تعليمية لكليات التجارة واإدارة الأعمال، 
الهند�سة املعمارية، الهند�سة، العلوم والعلوم ال�سحية. ولقد جندت اجلامعة كل الطاقات 
ا�ستعداداً لبدء التدري�س يف احلرم مع بداية العام اجلامعي املقبل 2010 - 2011، حيث 
مت تعيني جهاز اإداري من خريجي اجلامعة يف طرابل�س وال�سمال ل�ستقبال طلبات القبول 
والت�سجيل وغريها من ال�سوؤون الإدارية ال�رشورية للمرحلة الأوىل من مبا�رشة العمل، كما 
مت تعيني جهاز اأكادميي من اأ�ساتذة معارين من جامعة الإ�سكندرية واأ�ساتذة متعاقدين 
من اأبناء ال�سمال. بالإ�سافة اإىل درا�سة كل ال�سبل الكفيلة لتحقيق الكتفاء الذاتي للحرم 
وذلك بت�سييد املرافق العلمية من معامل وخمتربات ومكتبة زودت بالكتب والدوريات 
اللزمة اإىل مرافق اأخرى خدماتية كمق�سف للطلب ولوازم الأن�سطة الطلبية مع تاأمني 

الأعمال الفنية من �سيانة وغريها.

مربعًا  األف مرتاً  م�ساحتها 11  اأر�س  يقع على  التعليمي  اجلامعي  امل�ست�سفى  •  م�رشوع 
حماذية للحرم الرئي�س يف بريوت، �سعته 120 �رشيراً يف املرحلة الأوىل و220 �رشيراً 
يف املرحلة الثانية، ويوفر ما يقارب 900 فر�سة عمل ويقدم خدمات طبية يف خمتلف 

التخ�س�سات، و�ستبلغ التكلفة الإجمالية لإجناز هذا امل�رشوع مئة مليون دولر اأمريكي.
والدوريات  الكتب  اأهم  ت�سم  الكرتونية  مكتبة  م�رشوع  وهو  املركزية  املكتبة  •  مبنى 

واملجلت يف خمتلف التخ�س�سات، وتبلغ تكلفة امل�رشوع ع�رشة مليني دولر اأمريكي.
التوجيهية لي�سم  الرابع للجامعة ولقد و�سعت له املخططات  البقاع وهو احلرم  •  حرم 
للمرحلة  التقديرية  الكلفة  وتبلغ  البقاع،  تتلءم ومتطلبات منطقة  تخ�س�سات جديدة 

الأوىل من ت�سييده ثلثني مليون دولر اأمريكي.

ما بعد اخلم�سـني
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ْكـُر ِعْرَفـاٌن َوَفـْر�ٌض َبْذلُُه وال�سُّ ـُل َيْعِرُفـُه ِبَحـقٍّ اأَْهـُلُه   اأْلَف�سْ
اِمَعـِة اْلَعـَرْب �ُسـْكراً جِلَ
ِبِرَحاِبـَها ِنْلَنــا الأََرْب
َداَمـْت َعلى َمـرِّ احِلَقْب
َجـاَل املُوؤْمنيـْن َتْبِني الرِّ

ا�ِض طيبًا ِذْكَرُهـْم َوَرَفْعَت َبنْيَ النَّ اُنوا َعْهَدُهمْ  ْوا َو�سَ اأَْكَرْمَت َمْن َوفَّ
َهـا َنْحُن َذا ُنْعـِطي اْلُعُهـوْد
وُنـَها اأَمـََد اْلُوُجـوْد  َوَن�سُ
ُهـوْد َيـا َقْوَمَنـا ُكوُنوا ال�سُّ
اِهِديــْن واللَّـُه َخْيـُر ال�سَّ

ِمنْي َعَمٌل َعلى ِعْلـٍم ُهـَو اْلَكْنُز الثَّ َلِنْعَم اأَْجـُر اْلَعاِمِليـنْ  ُقْلَت اْعَمُلوا َفَ
ْنَيـا اْلَيــَدا �َسـَنُمـدُّ لـِلدُّ
ِعْلمـًا َوَخْيــراً َوُهــَدى

َولَ�َسْوَف يف َطـوِل امْلـََدى
َجـاَل اْلَعاِمـِليـْن َنْبقى الرِّ

ن�سيد جامعة بريوت العربية 

نظم: عمر حوري
حلن: اأحمد قعبور
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