


الهندسة  لبرنامج  المشروط  غير  االعتماد 
للمعماريين  الملكي  المعهد  قبل  من  المعمارية 
رائدة  مؤسسة  المعهد  ويعتبر   ،RIBA البريطانيين 
�ي  اعتماده  يبني  حيث  المعماري،  للتميز  ترمز 
على  إنكلترا  خارج  أو  داخل  سواء  معمارية،  مدرسة 
والبحثية  التعليمية  بالبرامج  ترتبط  دقيقة  معايير 

المختبرات  الى  إضافة  التعليمي،  الكادر  ومستوى 
والمباني والمساحات الخضراء.

االلكترونيات  هندسة  لبرنامج  الدولي  االعتماد 
واالتصاالت في كلية الهندسة من مجلس االعتماد 
المجلس  وهو   ،ABET والتكنولوجيا  للهندسة 
اعتماد  ا�ميركية  المتحدة  الواليات  في  به  المنوط 
التطبيقية  العلوم  في  والجامعات  الكليات  برامج 

والحوسبة والهندسة والتكنولوجيا.

كلية  في  الحاسب  علوم  لبرنامج  الدولي  االعتماد 
للهندسة  االعتماد  مجلس  من  العلوم 
في  به  المنوط  المجلس  وهو   ،ABET والتكنولوجيا 
الكليات  برامج  اعتماد  ا�ميركية  المتحدة  الواليات 
والحوسبة  التطبيقية  العلوم  في  والجامعات 

والهندسة والتكنولوجيا.

االعتمادات الدولية المؤسسية والبرامجية

لجامعة بيروت العربية

وبرامجها التعليمية

  Foundation for - FIBAA االعتماد المؤسسي الدولي لجامعة بيروت العربية من هيئة االعتماد
International Business Administration Accreditation، وهي هيئة ألمانية معترف بها رسميًا 
العالي.  التعليم  في  الجودة  لضمان  ا�وروبية  المؤسسات  ضمن  ومسجلة  الدولي  الصعيد  على 
متطورة  دولية  لمعايير  المؤسساتية  الجامعة  معايير  توافق  مدى  الممنوح  االعتماد  ويُظهر 

واتباعها ·جراءات شفافة تمنح الجامعة ميزة تنافسية في سوق التعليم العالي.

االعتماد الدولي لبرنامج كلية الصيدلة من المجلس 
الكندي العتماد برامج الصيدلة CCAPP، وهو المنوط 
الصيدلة في كندا وخارجها  لبرامج  االعتماد  به منح 

من أجل تطوير التعليم الصيدلي٠

والدراسات  البكالوريوس  لبرنامجي  الدولي  االعتماد 
هيئة  من  ا�عمال  إدارة  كلية  في   MBA العليا 
   Foundation for - FIBAA الدولي   االعتماد 
 International Business Administartion
توافق  على  االعتماد  هذا  ويبنى   .Accreditation
التعليم  ا�وروبية في  الجودة  كامل لمعايير ضمان 

العالي.

من  ا�سنان  طب  كلية  ببرنامج  الدولي  االعتراف 
من   ADEE ا�سنان  طب  لتعليم  ا�وروبية  الهيئة 
من  مثيالتها  يضاهي  الكلية  برنامج  أن  منطلق 
ا�سنان  أطباء  الجمعية  وتمثل  ا�وروبية.  الكليات 
وتهدف  أوروبا،  في  ا�سنان  طب  بتعليم  المعنيين 
االسنان  طب  كليات  في  التدريس  برامج  تقييم  إلى 

ورفع  التعليمية  مخرجاتها  وتوحيد  ا�وروبية 
مستوى التدريس فيها.



جامعة بيروت العربية

التقرير السنوي
٢٠١٤ - ٢٠١٥



بفرح  العام  هذا  يعبق  العربية،  بريوت  جلامعة  السنوي  التقرير  املؤسسي،  االعتماد  عام  تقرير 
احلصاد وتكرمي العطاء؛ حصاد كل عامل وموظف وطالب وأستاذ حازت اجلامعة بفضله اعرتافًا 
وعطاء  وخدماته.  العايل  بالتعليم  اخلاص  املؤسساتي  عملها  يف  واحرتافها  جدارتها  يّثبت  دوليًا 
رجل بذل خمسني عامًا وما زال يف حب العمل واالرتقاء واألمل بصرح  يشهد كل ركن فيه على 

بصمته وكلماته وحكمته وخمططاته.

على  أضاءت  جامعة  واحتفالية  خاصة  صفحاٍت  يف  حوري  عصام  اجلامعة  عام  أمني  األمني،  هو 
مسرية رجل ومؤسسة قطفت بتفانيه وتفاين إدارييها وتصميم وعزم رئيسها وقادتها االعتماد 
اخلمسة  التقرير  حماور  على  موزعة  وعطاء”  “حصاد  الصفحات  هذه  سميت  وقد  لها،  الدويل 

الرئيسة: 
عام االعتماد املؤسسي

احلصاد األكادميي
احلصاد اإلداري

نشاطات وإجنازات
مالمح ومميزات

ميثل احملور األول نظرة سريعة على أبرز االجنازات واملناسبات، ومن ثم ُتفّصل باقي احملاور ما 
مت حتقيقه وتطويره على صعيد الفروع األربعة من أعمال ونشاطات خمتلفة، ليختم التقرير بوقائع 

واحصائيات العام اجلامعي 2014-2015 التي تنقل صورة دقيقة ملالمح اجلامعة ومميزاتها. 

المقدمة

عام االعتماد المؤسسي
كلمة الرئيس   ١٠
الرؤية والرسالة   ١٢
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الحصاد األكاديمي
التطوير األكاديمي   ٢٨
جودة التعليم   ٣٤
البحث العلمي   ٤٠
المكتبات   ٥٦

الحصاد اإلداري
التطوير اإلداري   ٦٤
المرافق والخدمات   ٧٢
التكنولوجيا واالتصاالت   ٧٦
التدريب والمؤتمرات   ٨٠

نشاطات وإنجازات
المنح والجوائز   ٨٨
العالقات المحلية والدولية   ٩٤
الحياة الطالبية   ٩٨

خدمة المجتمع   ١١٢

مالمح ومميزات
إحصائيات الطالب   ١٢٢
إحصائية أعضاء هيئة التدريس   ١٣٦
إحصائية العاملين   ١٤٠
الموسم الثقافي   ١٤٢

المقدمةالفهرس



حصاد وعطاء
عن  كممثل  جديد  من  العربية"  بيروت  "جامعة  مع  أكون  أن  دواعي سروري  ومن  ليشرفني  انه 
جهة االعتماد الدولية )FIBAA( أو بالمعنى األدق كساعي بريد لتسليمكم شهادة اجتيازكم بنجاح 
 ،)FIBAA( إجراءات االعتماد المؤسسي وحصولكم على ختم الجودة منها. هيئة االعتماد الدولي
تأسست عام ١٩٩٤ من قبل الجمعيات التجارية واالقتصادية السويسرية واأللمانية والنمساوية. 
وتعد منظمة مستقلة ال تبغي الربح، معترف بها رسميًا على الصعيد الدولي ومسجلة في ضمان 
الجودة األوروبية. ُيعّرف االعتماد على أنه وسيلة خارجية لضمان الجودة، تستفيد منه مؤسسات 
التعليم العالي من خالل حصولها على ختم الجودة الذي يظهر أن البرنامج أو المؤسسة معترف 
بها من قبل كيان خارجي وفقًا لمعايير دولية واضحة وإجراءات شفافة جديرة بالثقة كما يمنحها 
ميزة تنافسية في سوق التعليم. ومن أجل الحصول على االعتماد، يجب على مؤسسة التعليم 
مختلف  بين  والتنسيق  التعاون  من  عاٍل  مستوى  تتطلب  التي  اإللزامية  الوثائق  تحضير  العالي 

الكليات واإلدارات. وإني على ثقة بأنكم جميعًا تشاطروني الرأي في أن ملف وأداء جامعة بيروت 
العربية، كما أكد عليه المراقبون، هو محصّلة تضافر جهود والتزام متميز من أسرة الجامعة ككل 
"رئيسًا وأعضاء هيئة تدريس وإداريين وطالب وخريجين ومستفيدين" يدًا بيد ليلخصوا قيمة العمل 
النوعي وجودته فيما بينهم. هذه هي روح الفريق ومنها يأتي الضمان والجودة، هنيئًا لكم هذا 

االستحقاق الذي نالته الجامعة بجدارة. 

Prof. Dr. Heinz-Ulrich Schmidt
FIBAA Representative
من حفل البيال ٣٠ أيار ٢٠١٥



عام االعتماد المؤسسي



١١١١

األستاذ الدكتور عمرو جالل العدوي 
رئيس اجلامعة

كلمة الرئيس

املؤسسي،  االعتماد  كان  متوالية،  إجنازات  السنوات  مدى  على  اجلامعة  حققت  واقتدار  بثقة 
أبهى صورها هذا العام، فاستحقت بذلك سمعتها املرموقة على خريطة التعليم العايل والبحث 
العلمي، جامعًة تفخر مبتخرجيها وهم يفخرون بها، فقد أولت اهتمامًا متزايدًا برباجمها العلمية، 
والتميز،  اجلودة  ملعايري  حتقيقًا  للباحثني  واجلوائز  احلوافز  منح  عرب  فيها  العلمي  البحث  وبحركة 
جنبًا إىل جنب مع التزامها البعد املؤسساتي يف نظامها اإلداري، كما وأغنت احلياة اجلامعية فيها 
بالنشاطات الثقافية والرياضية، لتتكامل بذلك اجلهود يف منظومة رسمت إيقاعها اسرتاتيجية 

شاملة ومتماسكة.
ومع نهاية عام جامعي حفل باإلجنازات، بفضل مكنونات اجلامعة املعرفية والبشرية، نتطلع إىل 

مزيد من الوثبات الواثقة، التزامًا بوعدنا بالسري على نهج األصالة واحلداثة واالستمرارية.



١٣١٣

الرؤية
تصبح  أن  إىل  العربية  بريوت  جامعة  تسعى 
املستوى  على  اجلامعات  أهم  من  واحدة 
الثقافات  متعددي  قادة  إعداد  وإىل  الدويل، 
يتمتعون بالكفاءة والبصرية الالزمتني يف تنمية 

اجملتمع وتقدمه.

الرسالة
إنشائها  منذ  العربية  بريوت  جامعة  تعهدت 
برامج تعليمية متميزة،  العام 1960 إىل أن تقدم 
األكادميي،  اإلبداع  ترعى  حاضنة  بيئة  توفر  وأن 
مفاهيم  وترسخ  القيادّية  املهارات  وتنمي 
املسؤولية االجتماعية، واحرتام التنوع الثقايف، 

وتوفري مناخ أكادميي ألعضاء هيئة التدريس يضمن التميز يف البحث العلمي ونشر نتائجه تلبية 
اجلامعة  وتعتمد  الدويل،  أو  العربي  أو  احمللي  املستوى  على  أكانت  سواء  اجملتمع  ملتطلبات 
على اخلربات املتوفرة لديها، وبالتعامل مع متخرجيها يف حتقيق التنمية املستدامة للمجتمع 

احمللي.
وتعتمد اجلامعة على قيادتها الفاعلة والبنية السليمة لنظام احلوكمة لديها، وعلى أعضاء هيئة 

التدريس فيها الذين هم على قدٍر عاٍل من الفعالية واملبادرة.

الرؤية والرسالة
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١٥١٥

مجلس األمناء
ومجلس الجامعة

جملس أمناء جامعة بريوت العربية

جملس جامعة بريوت العربية



١٧١٧

لقاء رئيس اجلامعة مع اجلهازين األكادميي واإلداري يف 25 آب 2014 )حرم بريوت(

حفل عشاء ألسرة اجلامعة يف 20 أيلول 2014 )حرم الدبية(

بانوراما
العام الجامعي



١٩١٩ ١٨

بانوراما
العام الجامعي

Homecoming Event ترحيبًا بالطالب اجلدد يف 30 أيلول 2014 )حرم بريوت( ويف 16 تشرين األول 2014 )حرم الدبية(

احتفال مبناسبة العيد اخلامس واخلمسني للجامعة يف فندق احلبتور يف 5 تشرين الثاين 2014

مسابقة North Lebanon Start Up Weekened يف 21 تشرين الثاين 2014 )فرع طرابلس(

حفلة موسيقية غنائية لألوركسرتا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية يف 25 شباط 2015 )حرم بريوت(

مؤمتر دويل بعنوان "الصحة واملرض من منظور سيكولوجي” يف 3 آذار 2015 )حرم بريوت(



٢١٢١ ٢٠

بانوراما
العام الجامعي

مسابقة اإللقاء باللغة العربية الفصحى بعنوان "اإلعالم واحلرية” يف 18 آذار 2015 )حرم بريوت(Japanese Day يف 4 آذار 2015 )حرم بريوت(

مسابقة فوتوغرافية بعنوان Take a Snapshot لطالب الثانويات يف الشمال
يف 20 آذار 2015 )فرع طرابلس(

حفل إزاحة الستار عن مبنى رمزي الصفدي يف 31 آذار 2015 )فرع طرابلس(

يوم املكتبات Library Day يف 29 نيسان 2015 )فرع طرابلس(املعرض الوظيفي Job Fair يف 21 نيسان 2015 )حرم الدبية(
ويف 30 نيسان 2015)حرم بريوت(

قصة جناح االقتصادي رؤوف أبو زكي يف 15 أيار 2015 )حرم بريوت(

احتفال مبناسبة نيل اجلامعة االعتماد املؤسسي الدويل من FIBAA وتكرمي أمني عام اجلامعة األستاذ عصام حوري يف .3 أيار 2015



٢٣٢٣ ٢٢

بانوراما
العام الجامعي

حفل تخرج طب االختصاص - الدفعة احلادية عشر يف 2 حزيران 2015 )حرم بريوت(

حفل تخرج الدفعة الثانية يف 9 حزيران 2015 )فرع طرابلس(

حفل تخرج الدفعة الثانية واخلمسني يف 11 حزيران 2015 )حرم الدبية(



حصاد وعطاء
سعدت كثيرًا بحصول هذه الجامعة على شهادة االعتماد المؤسسي من قبل )FIBAA(. سعدت 
كثيرًا بما سمعت، ألنه مّثل لي، بارقة أمل وشعاع نور. وأعادتني تلك اللحظة إلى أعوام البدايات 
التي رافقت تأسيس هذه الجامعة في مرحلة النهوض العربي واالندفاع الشعبي والشبابي مما 
يعني تأكيدها أنها ما تزال أمينة لرسالتها، وألماني الناس الذين أطلقوها ودعموا مسيرتها. صورة 
الماضي الصعب أمامي وصورة الحاضر المشرق أمامي أراها في وجوهكم. أسائل نفسي كيف 
نهضت هذه الجامعة مثل طائر فينيق من بين الرماد، وأدرك ان مثل هذا النهوض تصنعه إرادات 

رسل حقيقيين، مؤمنين حق اإليمان بما يقومون به وما يؤدونه من رسالة.

األستاذ الجامعة  عام  أمين  المعلوم  المجهول  الجندي  كرمنا  بل  الجامعة  نكرم  لم  واليوم 
عصام حوري، وهو الذي منح نصف قرن من حياته في العمل الدؤوب والجدي والمستمر، 
مما سمح لهذه السفينة بالتعاون مع إخوانه في مجلس األمناء وفي أسرة الجامعة ومع 
عصام  يا  لشخصك  والتقدير  فالتحية  المتقدمة.  الريادة  هذه  إلى  تصل  أن  الجامعة  رئيس 

والتكريم لك على هذا العمل واإلنجاز الذي ال يقدر بثمن.

دولة الرئيس األستاذ فؤاد السنيورة
من حفل البيال ٣٠ أيار ٢٠١٥



الحصاد األكاديمي



٢٩٢٩

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

أواًل: التعليم والتعلم
انتظمت الدراسة لفصل اخلريف 2014-2015 يف مرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا يف 1 أيلول 2014 واستمرت حتى نهايته، وقد 

مت إجراء االمتحان النهائي يف 18 كانون األول 2014.
أما الدراسة لفصل الربيع فقد بدأت يف 26 كانون الثاين 2015 واستمرت حتى نهايته، وقد مت إجراء االمتحان النهائي يف 18 أيار 2015.

ولقد تخلل فصلي اخلريف والربيع إجراء امتحانات دورية يف األسبوع السابع والثاين عشر. وكان ختام العام اجلامعي بإقامة حفل التخرج السنوي 
الذي شهد تخريج الدفعة األوىل من طالب كليتي الهندسة والهندسة املعمارية يف فرع اجلامعة يف طرابلس يف 9 حزيران 2015، ويف حرم 

الدبية جلميع الكليات بتاريخ 11 حزيران 2015، يف حني بدأت الدراسة للفصل الصيفي يف 8 حزيران 2014.
وبهدف احملافظة على املعايري األكادميية والربامج التعليمية، وتسهيل مرونة نقل املعلومات، وتوثيق وتنفيذ أهداف الكليات، وحتسني اجلودة 

والتميز يف األداء، مت تطوير قواعد الدراسة يف مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك على النحو التايل:

مرحلة البكالوريوس
 Course مت بناء برنامج الكرتوين متكامل يتيح ملوظفي مكتب التسجيل وألمناء سر الكليات إعداد اجلداول الدراسية، وميّكن الطالب من قراءة الـ  •

Offering؛
•  مت إعداد خطة لتسجيل الطالب وتفعيل اإلرشاد األكادميي لفصل الربيع 2015؛

•  مت تعديل بعض قواعد نظام الدراسة لناحية قواعد تسجيل وحضور وسحب املقرر؛
•   مت وضع قواعد ملتابعة العملية التعليمية يف فصل الصيف وفتح مقررات ملتطلبات اجلامعة يف حرم اجلامعة يف البقاع، وتعديل قواعد 

تسجيل الطالب ملرحلتي الـ Probation and Remedial؛
•   مت تطوير كتالوج اجلامعة ليشمل تعديل اللوائح الداخلية للكليات وتطوير قواعد نظام الدراسة بالساعات املعتمدة؛

•  مت تعديل الالئحة الداخلية لكلية الصيدلة وتطوير برنامج هندسة احلاسب اآليل؛ 
•  مت بدء تطبيق الالئحة اجلديدة لكليتي العلوم والعلوم الصحية يف فرع طرابلس؛  

•  متت متابعة مشاريع Erasmus فيما يتعلق بتبادل الطالب واملوظفني واعضاء هيئة التدريس؛
•   مت إعداد ملفات املعادالت بالتنسيق مع الكليات املعنية للحصول على معادلة وزارة التعليم العايل للدرجات؛

•  مت إعداد دراسة بخصوص نظام التقييم Grading System ومتابعة دراستها.

مرحلة الدراسات العليا
•  مت حتديث الالئحة اخلاصة بالدراسات العليا باللغة العربية وترجمتها وصياغتها باللغة اإلجنليزية واعتمادها يف نظام اجلامعة، وإضافتها على 

صفحة اجلامعة اإللكرتونية؛
•   مت إعداد، وللمرة األوىل، دليل لطالب الدراسات العليا يتضمن نبذة عن اجلامعة والربامج املوجودة يف الدراسات العليا؛

•  مت إعداد اإلرشادات التوجيهية لكتابة رسائل املاجستري والدكتوراه بالتفصيل باللغة اإلجنليزية والعربية؛
•   مت إعداد مدونة املمارسات اجليدة خاص مبرحلة الدراسات العليا الذي يشرح دور كل من اجلامعة، العميد، املشرف األكادميي، املشرف 

والطالب يف مرحلة الدراسات العليا، ومت إضافته على صفحة اجلامعة اإللكرتونية؛
•  مت حتديث بعض مناذج الدراسات العليا Templates وإعداد مناذج جديدة مطابقة ألهم مناذج اجلامعات العاملية باملضمون وجاري العمل 

على حتديث النماذج املتبقية؛
•  مت حتديث صفحة جديدة خاصة بالدراسات العليا على موقع اجلامعة بشكل مفصل يتضمن االختصاصات املوجودة، شروط التقدمي، الئحة 

الدراسات العليا اجلديدة، الرسوم اجلامعية، رزنامة اجلامعة، تواريخ االمتحانات وبرامج منح من داخل لبنان أو خارجه؛
•  مت إعداد استطالع لطالب الدراسات العليا على الـ  Iconnect اخلاص بكل طالب بهدف حتديد وتقييم مؤشرات األداء الرئيسية يف اجلامعة وفق 

االسرتاتيجية املتبعة؛
•  مت تنفيذ نظام التقومي املعتمد يف الئحة الدراسات العليا على الـ Banner؛

•   مت استحداث Pledge خاص بطالب الدراسات العليا وهو تعهد بقراءة الئحة الدراسات العليا وااللتزام، واالمتثال جلميع القوانني واألنظمة التي 
وضعتها اجلامعة، وعلى كل طالب توقيعه يف بداية كل عام دراسي عند التسجيل.

التطوير األكاديمي
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ثانيًا: الكليات

كلية اآلداب
• مرحلة الليسانس

قامت الكلية بتطبيق الالئحة اجلديدة التي مت استحداثها يف العــام اجلامعي 2014-2015، بحيث تصبح مدة الدراسة للحصول على الليسانس ثالث 
سنوات ومطابقة اخملرجات التعليمية وفقًا للمعايري احمللية والدولية.

العلمي ونتائجه بعملية  البحث  القائم على ربط  الذاتي، والتعليم  التعليم  التعليم والتعلم، وتنمية مهارات  الكلية على تطوير أساليب  كما عملت 
التدريس. وقد مت تشكيل فرق بحثية من طالب مرحلة الليسانس يف براجمها اخملتلفة إلعداد بحوث تطبيقية لتنمية مهارات البحث العلمي 

لديهم. 
هذا ومت حتديث خطة الربامج التدريبية لطالب كل من قسم )اإلعالم، علم النفس، االجتماع( فضاًل عن مشاركة الكلية يف برامج تبادل الطالب مع 

.Erasmus Mundus اجلامعات االوروبية ضمن مبادرات ميولها االحتاد األوروبي
• مرحلة الدراسات العليا

تستمر الكلية يف مراجعة لوائح مرحلة الدراسات العليا، وقد مت اإلعالن عن الدبلومات يف التخصصات التالية: 
- "اللغة العربية وآدابها” دبلوم تخصصي إلعداد معلمني لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها؛

- "دبلوم مهني يف الصحافة” مطروح من قسم اإلعالم؛ 
- "دبلوم تخصصي يف التدريس” والذي يهدف إىل إعداد كوادر مؤهلة تربويًا ملهمة التدريس.

كلية احلقوق والعلوم السياسية
• مرحلة الليسانس

تعمل الكلية على استحداث مقررات جديدة مبا يتالءم مع مستجدات التطور وحاجات سوق العمل مثل "حماية البيئة" و"اجلرائم االقتصادية"، 
باإلضافة اىل تعزيز التقييم املستمر للطالب عرب االبحاث والتقارير البحثية املرتبطة بقضايا قانونية عملية. كما شاركت الكلية يف برامج تبادل 
الطالب مع اجلامعات األوروبية ضمن مبادرات ميولها االحتاد األوروبي Erasmus Mundus، وإشراك الطالب يف ندوات ومؤمترات دولية وحملية 

ويف بعض األنشطة مثل احملاكمات الصورية. 
• مرحلة الدراسات العليا

املقابلة  امتحان  وتطوير  الدكتوراه،  أو  املاجستري  مرحلة  يف  سواء  العليا  الدراسات  بربامج  يتعلق  فيما  الكلية  الئحة  تطوير  على  العمل  يتم   
الشفهية يف مرحلة قبول طالب التمهيدي ماجستري ودكتوراه. كما تعمل الكلية على وضع خطة بحثية لكافة اقسام الكلية وإدماج الطالب يف 

تنفيذ األولويات البحثية املوضوعة ضمن هذه اخلطة.

كلية إدارة األعمال
• مرحلة البكالوريوس

التي تطبق يف  العلمية واالستناد إىل املعايري األكادميية  التطورات  الدائم نحو رفع مستوى خريجيها ومقابلة  التطوير  الكلية يف عملية  تستمر 
أرقى اجلامعات العاملية، مع استحداث تخصصات جديدة وتعديل كامل للمقررات. كما تسعى الكلية إىل االهتمام بجودة التعليم وذلك باالستعانة 

بأعضاء هيئة التدريس من ذوي اخلربة واالختصاص والكفاءة.
• مرحلة الدراسات العليا

مت تطوير الالئحة الداخلية ملرحلة الدراسات العليا وتعديلها مبا يحقق جودة التعليم، ووفقًا ملعايري مشددة من حيث املواد اخملتارة للدراسة 
ومن حيث الهيكل األكادميي. وبناًء على تطوير الالئحة الداخلية اجلديدة ملرحلة الدراسات العليا مت استحداث برامج تتناسب مع متطلبات سوق 

العمل من الناحيتني العلمية والتطبيقية. كما مت البدء يف تدريس الـ MBA لكلية إدارة األعمال يف فرع طرابلس.

كلية الهندسة املعمارية
• مرحلة البكالوريوس

مت إجراء بعض التعديالت على الالئحة الدراسية ملرحلة البكالوريوس، حيث مت تخفيض عدد الساعات املعتمدة املطلوبة للتخرج من 180 ساعة 
إىل 170 ساعة.

كما مت استحداث برامج التصميم والفنون بحرمي الدبية وطرابلس:
Interior Design Program :برنامج التصميم الداخلي -

Graphic Design Program :برنامج التصميم الغرافيكي -
Landscape Design Program :برنامج التصميم احلدائقي -

ويجري اإلعداد لطرح برامج مستحدثة ضمن برامج الفنون والتصميم كربنامج Fashion Design، فضاًل عن استحداث معامل جديدة يف الكلية.

• مرحلة الدراسات العليا
مت استحداث ومباشرة برنامج ماجستري يف الهندسة املعمارية M.Arch. Eng واملباشرة به مدته عام واحد، وذلك كربنامج مكمل لربنامج 
البكالوريوس الستيفاء معايري اعتماد املرحلة الثانية للمعهد امللكي للمعماريني الربيطانيني RIBA Part 1 and 2. كما ومّت احلصول على معادلة 

هذا الربنامج من وزارة الرتبية والتعليم العايل.

كلية الهندسة
• مرحلة البكالوريوس

متت مراجعة الالئحة بجميع األقسام يف الكلية من حيث احملتوى العلمي وعدد الساعات املعتمدة، فضاًل عن دراسة ومراجعة وتعديل احملتوى 
 ILOs العلمي لربنامج هندسة البرتول. كذلك، مت استطالع رأي الطالب يف كل مقرر من أجل معرفة مدى حتقق األهداف املرجوة من املقرر 
ومدى فعالية طرق تدريس املادة العلمية والعمل باستمارات تقييم مشاريع التخرج. كما مت تنفيذ مقرتح خطة مقرر الـ Internship للربامج 

اخملتلفة، واستحداث Production Lab ومعمل حاسب آيل.
• مرحلة الدراسات العليا

مت استحداث برنامج جديد للماجستري )ماجستري السنة الواحدة - 30 ساعة معتمدة( بأطروحة أو بدون أطروحة مع حتديد ومعادلة 18 ساعة 
معتمدة من مرحلة البكالوريوس بشرط احلصول على معدل 3.00 جلميع أقسام الكلية.

كلية العلوم
• مرحلة البكالوريوس

مت تطبيق الالئحة اجلديدة لربامج البكالوريوس مبا يتماشى مع احتياجات سوق العمل. 
• مرحلة الدراسات العليا

مت إنشاء معمل علوم املواد للدراسات العليا يف كلية العلوم يف العام اجلامعي 2014-2015 لتحضري مواد فائقة التوصيل للكهرباء ومواد نانوية 
وقياس اخلواص الكهربية وامليكانيكية لكل منهما وربطها بالتطبيقات الهندسية والطبية.

كلية الصيدلة
• مرحلة البكالوريوس

متطلبات  لتحقيق  قسم  بكل  اخلاصة  الدراسية  املقررات  لتطوير  الكلية  يف  اخملتلفة  العلمية  األقسام  مستوى  على  عمل  خطة  وضع  مت 
"اجمللس الكندي العتماد برامج الصيدلة” مع احلرص على احلفاظ على املتطلبات اللبنانية واإلقليمية ملمارسة املهنة. كما مت عرض مقرتح 

تطوير املنهاج الدراسي على جملس اجلامعة ومتت املوافقة عليه.
• مرحلة الدراسات العليا

يتم العمل على مراجعة الئحة الدراسات العليا اخلاصة بالكلية جلميع الدرجات والتخصصات )دبلوم - دكتور يف الصيدلة - ماجستري - دكتوراه( 
وكذلك املقررات )توصيف املقررات وعدد الساعات املعتمدة( لتواكب التوجهات احلديثة يف البحث العلمي. كما مت اقرتاح إضافة دبلوم جديد 

.Community Pharmacy ”يف تخصص "صيدلة اجملتمع

من عيادات كلية طب االسنانمن خمتربات كلية العلوم 
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كلية الطب
• مرحلة البكالوريوس

مت متابعة تطبيق الالئحة اجلديدة للكلية على طالب السنة اخلامسة والسنة السادسة، بحيث تتماشى الالئحة اجلديدة مع أحدث االجتــاهات 
العاملية يف التعليـــم الطبي وتقوم على منهج دراسي متكامل مبني على اخملرجـات واكتساب املهارات. كما مت استحداث وتطوير املعامل 

يف الكلية وتنفيذ مركز التدريب اإلكلينيكي.
• مرحلة الدراسات العليا

مت تطوير الئحة الدكتوراه لتخصصات الفسيولوجيا الطبية، الطب الداخلي، اجلراحة العامة، جراحة العظام، طب األطفال، النساء والتوليد، طب 
العيون ابتداًء من ربيع العام اجلامعي 2015-2014. 

كلية طب االسنان
• مرحلة البكالوريوس

مت تعديل الئحة البكالوريوس وتدريب الطالب يف العيادات ابتداًء من السنة الثالثة بداًل من السنة الرابعة، باإلضافة إىل تدريب معملي ابتداًء من 
السنة األوىل. كذلك، مت إضافة مقررات تهتم بوقاية الفم واألسنان، مقرر البحث العلمي، ومقررات اختيارية خاصة بالكلية، حيث بدأ العمل بالالئحة 
اجلديدة للسنتني األوىل والثانية. كما مت انتهاج أسلوب التدريب االكلينيكي Four Handed Dentistry حيث يتم دمج الطالب يف بعض التخصصات 

يف عيادات الكلية بناًء على توصيات جلنة االعتماد ADEE، مما يفيد الطالب بتجربة األساليب احلديثة املتبعة يف الدول األوروبية.
• مرحلة الدراسات العليا

مت تطوير لوائح الدكتوراه واعتمادها من وزارة الرتبية والتعليم العايل، باإلضافة إىل استكمال تطبيق الالئحة اجلديدة للماجستري التي مت العمل بها 
ابتداًء من العام الدراسي السابق والتي تضمنت مقررات دراسية جديدة وتفادي التكرار يف املقررات التي أنهاها الطالب يف مرحلة البكالوريوس.

كلية العلوم الصحية
• مرحلة البكالوريوس

بدأت الدراسة باملنهج املعدل للعالج الفيزيائي برفع عدد الساعات املعتمدة من 120 إىل 130 ساعة، وفصل القسم التدريبي واإلكلينيكي من 
املواد اإلكلينيكية، باإلضافة إىل دمج بعض املواد. كذلك، مت البدء بتنفيذ اللوائح اجلديدة 2014-2015 لربنامج بكالوريوس التمريض والتغذية وتنظيم 
الربامج  أحدث  ليواكب  الفيزيائي  للعالج  املعد  باملنهج  الدراسة  بدأت  كما  أربع.  من  بداًل  سنوات  ثالث  لتصبح  الطبية  اخملتربات  وعلوم  الغذاء 
العاملية واستخدام Blended Learning يف بعض املقررات الدراسية. وقد مت استكمال تطوير معمل التمريض من معدات وأجهزة، فضاًل عن 

استمرارية التعليم الطبي التشاركي Inter-professional Training Education مبقررات فصل الربيع.
• مرحلة الدراسات العليا

مت حتضري ملف خاص بربنامج Professional Master in Infection Prevention and Control تطرحه كلية العلوم الصحية للدراسات العليا 
التالية:  التخصصات  يتضمن   2016-2015 اجلامعي  للعام  اخملربية  الطبية  العلوم  يف  ماجستري  اقرتاح  مت  كما  العايل.  التعليم  لوزارة  لتقدميه 
Hematology and Blood Banking Microbiology and Immunology واقرتاح ماجستري يف التغذية وتنظيم الغذاء للعام اجلامعي 2015-

.2016

رحلة علمية إىل إسبانيا )28 كانون الثاين 2015(

من مدرجات اجلامعة 

من معامل كلية الهندسة

من خمتربات كلية الصيدلة
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جودة التعليم

أواًل: االعتماد الدويل

تعمل اجلامعة على بناء منظومة متكاملة ومتماسكة لضمان جودة التعليم من خالل إرساء مفاهيم اجلودة وتطبيق معايريها، ال سيما بعد نيل 
اجلامعة االعتماد املؤسسي الدويل بدون شروط وملدة 6 سنوات، وذلك بدءًا من 13 نيسان 2015. 

ويف هذا اإلطار، نالت كلية إدارة األعمال اعتمادًا دوليًا لشهادة البكالوريوس وشهادة MBA ملدة خمس سنوات بدءًا من 19 حزيران 2015. كما، 
نالت كلية الصيدلة اعتمادًا دوليًا لشهادة البكالوريوس ملدة سنتني بدءًا من حزيران 2015. 

• موقف اإلجراءات التي اتخذتها الكليات للتقدم للحصول على االعتماد الدويل للربامج الدراسية: 
كلية اآلداب

 The Accrediting Council on Education in Journalism and Mass Communications - ACEJMC خاطبت الكلية جهة االعتماد األمريكية
العتماد برنامج قسم اإلعالم وجاري اآلن حتديد موعد الزيارة. كما خاطبت Australian Psychology Accreditation Council - APAC األسرتالية 
 The Commission English Language Programme العتماد برنامج علم النفس والتي ستزور الكلية خالل العام اجلامعي القادم، باإلضافة إىل

Accreditation - CEA األمريكية العتماد برنامج اللغة اإلجنليزية وآدابها والتي ستزور الكلية خالل الفصل الدراسي األول )اخلريف(. 

كلية احلقوق والعلوم السياسية
تواصلت الكلية مع ممثل الـ Foundation for International Business Administration Accreditation خالل زيارة االعتماد الرباجمي لكلية 
الذاتية لربامج احلقوق )مرحلة  الدراسة  الدويل لربنامج احلقوق والبدء يف إعداد تقرير  لنيل االعتماد  إدارة األعمال، وقد مت إعداد خطة العمل 

البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا(.

كلية إدارة األعمال
نالت الكلية اعتمادًا دوليًا لربناجمي البكالوريوس والدراسات العليا MBA ملدة خمس سنوات بدءًا من 19 حزيران 2015 من جهة االعتماد األملانية 

.Foundation for International Business Administration Accreditation - FIBAA بـ

كلية الهندسة املعمارية
اتخاذ اإلجراءات  RIBA - Part 1 لفرتة خمس سنوات، ويجري  الربيطانيني  الدويل من املعهد امللكي للمعماريني  الكلية على االعتماد  حصلت 
RIBA - Part 2. كذلك، تقدمت الكلية للجنة التعليم الهندسي باحتاد املهندسني العرب العتماد برنامج الدراسة يف  للحصول على االعتماد 

الكلية ملرحلة البكالوريوس ملدة خمس سنوات بانتظار حتديد موعد الزيارة.

كلية الهندسة
 Accreditation Board for Engineering and Technology - ABET تستعد الكلية للتقدم للحصول على االعتماد من هيئة االعتماد األمريكية
لربامج الهندسة املدنية والبيئية، هندسة القوى واآلالت الكهربية، هندسة احلاسب اآليل، الهندسة امليكانيكية، والهندسة الصناعية واإلدارية.

كلية العلوم
 Accreditation Board for Engineering and Technology - أرسلت الكلية تقريرًا مفصاًل إىل جلنة االعتماد األكادميي للهندسة والتكنولوجيا
ABET من أجل متديد االعتماد األكادميي لربنامج البكالوريوس يف علوم احلاسب اآليل بقسم الرياضيات واحلاسب اآليل يف كلية العلوم حتى العام 

األكادميي 2017-2018، وقد متت التوصية بتجديد االعتماد ومن املتوقع أن يصدر قرارًا رسميًا بهذا الشأن من جهة االعتماد يف أيلول 2015.

كلية الصيدلة
 The Canadian Council for حصلت الكلية على اعتماد دويل لشهادة البكالوريوس ملدة سنتني بدءًا من حزيران 2015 من جهة االعتماد الكندية

 .Accreditation of Pharmacy Programs - CCAPP

كلية الطب
جتري الكلية اتصاالت بهيئة االعتماد الدمناركية World Federation for Medical Education - WFME، ومت تشكيل جلنة يف الكلية إلعداد تقرير 

الدراسة الذاتية طبقًا ملعايري الهيئة.
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كلية طب األسنان
برنامج  يف  للمشاركة  استكمااًل  االيرلندية   ADEE االعتماد  لهيئة  لتقدميه   Self-Assessment للكلية  الذاتي  التقييم  إعداد  على  الكلية  تعمل 

.LEADER Dental School Programme

كلية العلوم الصحية
خاطبت الكلية جهة االعتماد اإلنكليزية Association for Nutrition - AFN العتماد برنامج التغذية ومت البدء يف إرسال السرية الذاتية. كذلك مت 
 World Confederation for العتماد برنامج تكنولوجيا اخملتربات الطبية، باإلضافة إىل Institute of Biomedical Sciences - IBMS التواصل مع

Physical Therapy - WCPT ومت إرسال منوذج التقدم لالعتماد والقسم بصدد االنتهاء من حتضري املستندات وتقرير احلالة.

• موقف إجراءات االعتماد املؤسسي للجامعة
جهة االعتماد: Foundation for International Business Administration Accreditation - FIBAA األملانية.

مت إعداد تقرير التقومي الذاتي )الدراسة الذاتية( اخلاص باالعتماد املؤسسي للجامعة طبقًا ملعايري جهة االعتماد ومت إرساله لهم يف 30 حزيران 
2014، حيث متت زيارة جلنة االعتماد مؤلفة من ستة أشخاص يف 27 و28 تشرين األول 2014. وقد صدر التقرير االبتدائي للزيارة يف كانون الثاين 

2015، ليتم بعده املوافقة على منح اجلامعة االعتماد املؤسسي الدويل يف 13 نيسان 2015 ملدة ست سنوات.

ثانيًا: أعمال ضمان اجلودة
•  مت تشكيل جلنة ضمان اجلودة يف اجلامعة برئاسة رئيس اجلامعة، وعميد التطوير األكادميي نائبًا للرئيس وعشرة أعضاء من الكليات ومن 

مركز التطوير األكادميي؛
•  مت حتديث األداء بإضافة مراجعة أعمال ضمان اجلودة يف اإلدارات واملراكز واملكاتب يف اجلامعة؛

جتميع  مت  حيث  املقررات  مللفات  املستمّرة  املتابعة  أجل  من  طرابلس  فرع  يف  الكليات  جميع  مستوى  على  اجلودة  وحدات  إرساء  •  مت 
املستندات مباشرة بعد امتحانات األسبوع السابع والثاين عشر واالمتحانات النهائية.

• مت عقد اجتماع للجنة يف بداية فصل اخلريف لتحديد جدول زيارات وحدة ضمان اجلودة يف اجلامعة للكليات واإلدارات واملراكز واملكاتب؛
• مت عقد اجتماع متهيدي للجنة يف بداية فصل الربيع لبحث األعمال التي سوف تقوم بها اللجنة خالل الفصل؛

•  مت عقد اجتماع للجنة يف نهاية العام اجلامعي الستعراض وتقييم أعمال اللجنة وخمرجات الزيارات امليدانية للكليات واإلدارات واملراكز، ووضع 
خطة عمل اللجنة يف العام الدراسي القادم؛

•  مت يف فصل اخلريف إجراء زيارات ميدانية للكليات العشر يف اجلامعة، وخمس زيارات إلدارات ومراكز ومكاتب يف حرم بريوت )إدارة العالقات 
العامة - إدارة املوارد البشرية - إدارة شؤون الطالب - إدارة النشاطات الطالبية - مكتب شؤون اخلريجني والتوظيف(، وكذلك زيارة لفرع 
اجلامعة يف طرابلس. ويف فصل الربيع زارت اللجنة الكليات العشرة وثماين إدارات خمتلفة يف اجلامعة )إدارة تكنولوجيا املعلومات - املكتب 
الفني - مركز اللغات - إدارة املكتبات - مركز ريادة األعمال - مركز التعليم املستمر - مركز الدراسات واالستشارات - إدارة العالقات العامة(؛

•  مت مراجعة البنود التالية يف الكليات: حمتويات ملف املقرر، االمتحانات، مقابالت مع عدد من األساتذة والطالب والعاملني بالكليات، أعمال توثيق 
األنشطة، التأكد من جتهيزات السالمة املهنية، املرور على قاعات الدراسة واملعامل والورش، إعالن الساعات املكتبية والتأكد من وجود 

ملف اإلرشاد األكادميي لكل طالب؛
• مت إعداد حماضرة بعنوان "توضيح بعض املفاهيم اخلاصة بعملية ضمان اجلودة يف التعليم اجلامعي”؛

.Blueprint وخمطط االمتحان Action Verbs مت إعداد حماضرتني حول كيفية استخدام أفعال احلركة •

زيارة جلنة االعتماد املؤسسي الـ FIBAA إىل حرم الدبية )28 تشرين األول 2014(اجتماع ضمان اجلودة )3 أيلول 2014(

احتفال اجلامعة بنيل االعتماد املؤسسي يف البيال )30 أيار 2015(

زيارة وفد االعتماد الـ FIBAA لكلية إدارة األعمال )24 آذار 2015(

زيارة جلنة االعتماد املؤسسي الـ FIBAA إىل احلرم الرئيس يف بريوت )27 تشرين األول 2014(



٣٨٣٨

ثالثًا: العلوم الطبية
تتابع اجلامعة عملية إعادة تعريف القطاع الطبي من خالل املمارسات املبتكرة املتعددة التي تسهل طرق تقدمي الرعاية الصحية التعليمية، 
حيث تهدف الكليات الطبية إىل تقدمي جتارب علمية متخصصة للطالب، وتقدمي خربات استثنائية ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني، وتزويدهم 

مبهارات عالية اجلودة تستند على أسس علمية ومهنية سليمة.
 كما يستمر العمل على تطوير منوذج ملركز طبي أكادميي، مع الرتكيز على املهام القائمة على أبحاث التكنولوجيا احليوية، املعلوماتية الطبية 
احليوية، والتعليم بني املهنيني، األمر الذي يؤدي إىل االرتقاء مبستوى اجلامعة. هذا ويتواصل السعي لتوفري القيادة االسرتاتيجية، اإلشراف على 
الشؤون الطبية، تنمية املهارات القيادية للطالب وأعضاء هيئة التدريس، تأمني سالمة املرضى، توفري جودة الرعاية وتقدمي اخلدمات الصحية 

الالزمة التي تساعد على تعزيز الربامج الطبية االكادميية يف اجلامعة. 
ويف إطار تفعيل وتعزيز عملية التعاون بني جميع التخصصات، يتم التنسيق مع عمداء الكليات يف القطاع الطبي، وعقد اجتماعات مع العمداء 
وأعضاء هيئة التدريس للتعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجه الكليات الطبية من أجل التقدم العلمي والتنمية يف كافة اجملاالت األكادميية 
واملهنية. وخدمًة لتطوير وحتديث خطط وبرامج التعليم بني هذه الكليات، مت تشكيل جلان خمتلفة تشمل كافة كليات العلوم الطبية )الصيدلة، 

الطب، طب األسنان والعلوم الصحية(. 

التعليم املهني البيني
مت تطوير التعليم املهني البيني ليحسن طبيعة التعاون بني الكليات اخملتلفة، إذ سيسهل على الطالب مهمة التعرف على التخصصات من 

خمتلف الكليات الطبية، إضافة إىل اكتساب املعارف واملهارات العلمية والثقافية املتعددة.
وتعترب هذه اخلطوة مبادرة متميزة للبدء بتطبيق التعليم املهني البيني من خالل منهج خاص ممتد على مدى ستة عشر أسبوعًا، يقسم فيه 
الطالب إىل جمموعتني متساويتني ملناقشة احلاالت املتعددة التي يتضمنها املقرر كل أسبوع بالتناوب. وقد ُأجريت الدراسة التجريبية على ثالث 

مراحل:
• املرحلة األوىل: التعليم األساسي )مستوى املعرفة(

وهي عبارة عن حماضرة تعريفية ألهداف املقرر، مهارات االتصال األساسية، واحلاالت اخلاصة به. وقد ُأجريت هذه املرحلة يف حرم بريوت يف 
6 شباط 2015.

• املرحلة الثانية: التعليم القائم على حالة )مستوى التعرض(
وهي عبارة عن جمموعات دائرية تضم كل جمموعة 9/7 طالب يتم اإلشراف عليهم من قبل املساعد من الكليات اخملتلفة بحيث تطرح كل 

جمموعة دورها وخطط الرعاية للحاالت من خمتلف الكليات. وقد ُأجريت هذه املرحلة يف حرم بريوت يف 20 آذار 2015.
• املرحلة الثالثة: التعاون املهني البيني )مستوى التميز(

ُأجريت هذه املرحلة يف حرم  الكليات. وقد  الذي طرحها الطالب من خمتلف  العالج  التي تتضمن مناقشة خطط  الثانية  للمرحلة  وهي تكملة 
بريوت يف 24 نيسان 2015.

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

لتقدمي وعرض الكليات الطبية لالهتمامات البحثية. 

احملاضرات العلمية ألعضاء هيئة التدريس
املهن  يف  معارفهم  وتوسيع  الطبية  الكليات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  مهارات  حتسني  بهدف  التعليمية  احملاضرات  من  سلسلة  نظمت 

األكادميية اخملتلفة، وذلك يف قاعة الندوات يف املبنى الرئيس يف حرم بريوت.

لقاء مع امللحق الثقايف للسفارة العراقية )14 متوز 2015(اجتماع البحث العلمي للكليات الطبية )28 تشرين الثاين 2014(
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البحث العلمي

ُيعد البحث العلمي من الركائز األساسية يف العملية التعليمية، حيث تسعى اجلامعة إىل حتقيق بنية إدارية مميزة إللهام اإلبداع يف جمال البحث 
العلمي وحتفيز وتنسيق األنشطة البحثية بني خمتلف التخصصات.

وتوثيقًا للنشاط العلمي كما يف كل عام، صدر تقرير األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس املوزعني على الكليات العشر، مضافًا إليه النشاط 
البحثي ملركز أبحاث البيئة والتنمية يف حرم اجلامعة يف البقاع ضم 204 بحثًا.

أواًل: تطوير البحث العلمي
ميكن تلخيص النشاطات التطويرية آللية البحث العلمي بالتايل:    
• مت حتديث صفحة األبحاث على موقع اجلامعة بشكل مفصل؛

•  مت إعداد ووضع استطالع ألعضاء هيئة التدريس على الـ  Iconnect بهدف حتديد وتقييم مؤشرات األداء الرئيسية يف اجلامعة وفق االسرتاتيجية 
املتبعة؛

• مت إعداد دليل Research Facilities at the Faculty of Engineering؛
• مت إعداد دليل Research Facilities at the Medical Faculties؛

• مت إعداد دراسة عن صرف مكافأة حتفيزية ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة الذين يقومون باألبحاث وفق معايري حمدودة؛
• مت إعداد قائمة بأهم اجملالت الدورية )Journals( يف العامل ذات تأثري عايل جلميع االختصاصات؛

•  مت إعداد طلبات خاصة للمنح الداخلية التي متنحها اجلامعة ألعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بأبحاث )Intramural Funds( ووضعه على 
صفحة اجلامعة؛

• مت االجتماع بأعضاء جلنة البحث العلمي من كل كلية بهدف: 
- دعم وتعزيز مستوى اجلامعة نحو التميز يف جماالت البحث العلمي؛

- خلق فرص جلميع أعضاء هيئة التدريس وبيئة تنافسية بينهم؛
- االطالع على اسرتاتيجية اجلامعة املتعلقة باألبحاث وكيفية الوصول إىل حتقيق أهداف اجلامعة واسرتاتيجيتها؛

- إعداد ووضع خطة عمل ومؤشرات األداء الرئيسية السرتاتيجية اجلامعة للبحث العلمي؛
- إعداد دراسة للهيكلية واملعدات الالزمة إلنشاء خمترب األبحاث املركزي.

حماضرة Transplantation and Organ Donation )14 أيار 2015(من خمتربات كلية الصيدلة

تقرير أبحاث أعضاء هيئة التدريس للعام اجلامعي 2015-2014
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ثانيًا: النشاط العلمي

النشاطات العلمية الداخلية
• ندوة بعنوان "تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس” من تنظيم كلية اآلداب يف حرم بريوت من 10-19 تشرين الثاين 2014؛

اللغة اإلنكليزية  اللغة اإلجنليزية يف املدارس واجلامعات" من تنظيم قسم  التعليم والتعلم احلديثة ملدرسي  •  ورشة عمل بعنوان "أساليب 
ومركز اللغات يف كلية اآلداب يف 15 تشرين الثاين 2014؛

•  مؤمتر بعنوان La ville dans la Litterature - Hisoire et Societte من تنظيم قسم اللغة الفرنسية يف كلية اآلداب يف حرم بريوت يف 
25-26 تشرين الثاين 2014؛

•  دورات تدريبية لتطوير قدرات االختصاصيني النفسيني واالجتماعيني والعاملني يف مؤسسات اجملتمع املدين يف حرم اجلامعة يف 11-18 كانون 
األول 2014؛

• مؤمتر بعنوان "الصحة واملرض من منظور سيكولوجي” من تنظيم قسم علم النفس يف كلية اآلداب يف حرم بريوت يف 3-4 آذار 2015؛
• ندوة بعنوان Learning Style من تنظيم القطاع الطبي يف حرم بريوت يف 20 آذار 2015؛

•  ندوة علمية بعنوان "األطر القانونية والعملية ملكافحة الفساد” من تنظيم كلية احلقوق والعلوم السياسية يف حرم بريوت يف 9 كانون األول 
2014؛

• مناظرة بعنوان "حقوق اإلنسان يف ظل التحديات األمنية” من تنظيم كلية احلقوق والعلوم السياسية يف حرم بريوت يف 9 كانون األول 2014؛
•  ورشة عمل بحثية يف مواد قاعات البحث العلمي يف املرحلة التمهيدية للماجستري يف القانون اخلاص ويف القانون العام إضافة إىل املرحلة 

التمهيدية للدكتوراه من تنظيم كلية احلقوق والعلوم السياسية يف حرم بريوت؛
•  حماضرة بعنوان Potential Prospects of Employment in Lebanon ألقاها مدير البحوث يف جمموعة بنك بيبلوس السيد نسيب غربيل 

من تنظيم كلية إدارة األعمال يف حرم بريوت يف 10 كانون األول 2014؛
•  حماضرة بعنوان "خماطر تبييض األموال وكيفية مكافحته والتحديات الذي ميكن أن يواجهها احملاسب القانوين واملدقق” ألقاها كاًل من أمني 
سر هيئة التحقيق اخلاصة يف لبنان األستاذ عبد احلفيظ منصور وأمني نقيب خرباء احملاسبة اجملازين يف لبنان السيد إيلي عبود من تنظيم 

كلية إدارة األعمال يف حرم بريوت يف 4 آذار 2015؛
•  ندوة حول أهمية القطاع احملاسبي يف لبنان مع خبري التدقيق واحملاسبة األستاذ حسن علم الدين من تنظيم كلية إدارة األعمال يف فرع 

طرابلس يف 4 آذار 2015؛
• لقاء طالبي مع خبري احملاسبة األستاذ رائد مرعبي حول الربح املقطوع من تنظيم كلية إدارة األعمال يف 17 آذار 2015؛ 

• ندوة حول تطبيقات مهنة إدارة املوارد البشرية يف القطاع االستشفائي من تنظيم كلية إدارة األعمال يف فرع طرابلس يف 18 آذار 2015؛
•  ورشة عمل بعنوان Building Energy Modeling and Simulation Workshop لكل من الدكتور نبيل حمارب والدكتور كرمي جالل من تنظيم 

كلية الهندسة املعمارية يف فرع طرابلس 29 تشرين الثاين حتى 1 كانون األول 2014؛
•  حماضرة بعنوان Ephemera: On the Genesis of Architectural Devices of a Transient Nature ألقتها األستاذة Anna Serrano من 

تنظيم كلية الهندسة املعمارية يف حرم الدبية يف 11 شباط 2015؛
•  حماضرة بعنوان The Power of Manual Sketching in Design ألقاها الدكتور ماجد يوسف من تنظيم كلية الهندسة املعمارية يف 18 

شباط 2015؛
•  حماضرة بعنوان Cradle to Cradie Product Design ألقاها الدكتور سامر السياري من تنظيم كلية الهندسة املعمارية يف حرم الدبية يف 

5 آذار 2015؛
•  حماضرة بعنوان Emerging Innovation in Ceramic Industry ألقاها الدكتور سامر السياري من تنظيم كلية الهندسة املعمارية يف حرم 

الدبية يف 12 آذار 2015؛
•  حماضرة بعنوان Applications of New Technologies for the Construction of Sagrada Familia من تنظيم كلية الهندسة املعمارية 

ألقاها الدكتور مروان احللبي يف حرم الدبية يف 16 آذار 2015؛
•  حماضرة بعنوان Architecture: Body in Motion من تنظيم كلية الهندسة املعمارية ألقاها الدكتور سامر السياري يف كل من حرم الدبية 

وفرع طرابلس يف 11-12 نيسان 2015؛
•  حماضرة بعنوان Sequence Device Architecture Para-Architectural Representation ألقتها األستاذة Anna Serrano من تنظيم كلية 

الهندسة املعمارية يف حرم الدبية يف 15 نيسان 2015؛
• ورشة عمل بعنوان Fire Safety ألقاها املهندس حممد أبو شقرة من تنظيم كلية الهندسة املعمارية يف حرم الدبية يف 16 نيسان 2015؛

نبيل حمارب والدكتور كرمي جالل من تنظيم كلية الهندسة  الدكتور  LEED V.4 Exam Preparation for LEED لكل من  •  ورشة عمل بعنوان 
املعمارية يف فرع طرابلس يف 18-19 نيسان 2015؛

•  حماضرة بعنوان The Role of Building Performance Simulation in Architectural Design Pedagogy ألقتها الدكتورة رقية رسالن 
من تنظيم كلية الهندسة املعمارية يف حرم الدبية يف 22 نيسان 2015؛

Anna Serrano من تنظيم كلية الهندسة املعمارية يف حرم  Women Behind Modern Movement ألقتها األستاذة  •  حماضرة بعنوان 
الدبية يف 29 نيسان 2015؛

•  حماضرة بعنوان Meet the Reality  ضمن TEDX Azmi Street ألقاها مدير الكلية الدكتور أحمد اللقاين من تنظيم كلية الهندسة يف فرع 
طرابلس يف 6 كانون األول 2014؛

• دورة خاصة بعنوان "نظم مكافحة احلريق” ألقاها الدكتور علي حمود من تنظيم كلية الهندسة يف حرم الدبية كانون الثاين 2015؛
•  دورة خاصة بعنوان "تصميم وتشغيل وصيانة حمامات السباحة” ألقاها الدكتور أحمد عبد النبي من تنظيم كلية الهندسة يف حرم الدبية يف 

كانون الثاين 2015؛
•  يوم املشاريع الهندسية السابع عشر بعنوان "الطاقة املتجددة والهندسة اخلضراء” من تنظيم كلية الهندسة يف حرم الدبية يف 8-7 

نيسان 2015؛
تنظيم  الطاقة من  اللبناين حلفظ  بيار خوري من املركز  ألقاها األستاذ  البيئة  الطاقة املتجددة وأهميتها يف احلفاظ على  •  ندوة علمية حول 

برنامج هندسة االتصاالت واإللكرتونيات )LCEC( يف كلية الهندسة يف حرم الدبية يف 16 نيسان 2015؛
ماريوس  املهندس  الشمال  يف  املهندسني  نقيب  ألقاها  الهندسة”  مهنة  وحماية  تطوير  يف  املهندسني  نقابة  "دور  بعنوان  •  حماضرة 

بعيني من تنظيم كليه الهندسة يف فرع طرابلس يف 28 نيسان 2015؛
•  ورشة عمل إقليمية بعنوان "االستخدام املزدوج للمواد الكيميائية” من تنظيم الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استضافتها كلية العلوم يف 29 

تشرين األول 2014؛
•  حماضرة بعنوان Pletsky Theory of Discs in almost Complex Manifolds ألقاها األستاذ املساعد يف قسم الرياضيات واحلاسب اآليل 

يف اجلامعة األمريكية الدكتور Florian Bertrand من تنظيم كلية العلوم يف حرم الدبية يف 5 شباط 2015؛
•  حماضرة بعنوان Characterization of B Cell Adaptor for Phosphoinositide 3-Kinase )BCAP( in Innate Immunity ألقاها الدكتور 

سامر حلبي من جامعة كامربيدج من تنظيم كلية العلوم يف حرم بريوت يف 5 آذار 2015؛
 Effects of Interleukin - 17A and Tumor Necrosis Factor Alpha )TNF-alpha( on Osteoblastic Differentiation حماضرة بعنوان  •

ألقاها الدكتور بالل أسطا من جامعة كلود برنارد من تنظيم كلية العلوم يف حرم بريوت يف 12 آذار 2015؛
•  حماضرة بعنوان Single Nucleotide Variants from Predisposition to Diagnosis of Human Diseases ألقاها الدكتور سعيد شامية 

من جامعة بيري وماري كوري الفرنسية يف حرم بريوت يف 19 آذار 2015؛
•  حماضرة بعنوان Structural and Vibrational Properties of Ferroelectric Relaxors ألقاها الدكتور علي حممد الزين من مركز اإلشعاع 

السنكرتوين األوروبي يف غرونبل يف فرنسا من تنظيم كلية العلوم يف حرم الدبية يف 25 آذار 2015؛
•  ورشة عمل بعنوان Day of Partial Differential Equations من تنظيم قسم الرياضيات واحلاسب اآليل يف كلية العلوم يف حرم الدبية يف 

22 نيسان 2015؛
أبو سليمان من تنظيم كلية  إيلي  Green Insight السيد  ألقاها املستشار االقتصادي والبيئي لشركة   Green Economy •  حماضرة بعنوان 

العلوم يف حرم الدبية يف 22 نيسان 2015؛
•  حماضرة بعنوان Aerogels: Attractive Materials for Adsorption at the Solid-Liquid Interface ألقاها األستاذ املشارك يف قسم 

الكيمياء يف اجلامعة األمريكية يف بريوت الدكتور حسام الراسي من تنظيم كلية العلوم يف حرم الدبية يف 5 أيار 2015؛
الدكتور وليد مالعب من معهد فيزياء  ألقاها   Photoemission Spectroscopy Studies of High-Tc Superconductors •  حماضرة بعنوان 

اجلوامد يف جامعة طوكيو يف اليابان من تنظيم كلية العلوم يف حرم الدبية يف 28 أيار 2015؛
• حماضرة بعنوان Introduction to OSCE ألقاها الدكتور أحمد الياظبي من تنظيم كلية الصيدلة يف حرم بريوت يف 20 أيلول 2014؛

•  حماضرة بعنوان The Nature of Assessment: A Quick Review ألقاها الدكتور أحمد الياظبي من تنظيم كلية الصيدلة يف حرم بريوت يف 
22 أيلول 2014؛

•  حماضرة بعنوان Principles of Adult Learning ألقاها الدكتور حممد أمني من تنظيم كلية الصيدلة يف حرم بريوت يف 23 تشرين األول 2014؛
•  حماضرة بعنوان Introduction to Medication Safety ألقاها الدكتور حممد أمني من تنظيم كلية الصيدلة يف حرم بريوت يف 23 تشرين 

األول 2014؛
•  حماضرة بعنوان Introduction to Health Care Systems ألقاها الدكتور أحمد الياظبي من تنظيم كلية الصيدلة يف حرم بريوت يف 31 تشرين 

األول 2014؛
•  حماضرة بعنوان Introduction to Therapeutics ألقاها الدكتور أحمد الياظبي من تنظيم كلية الصيدلة يف حرم بريوت يف 5-7 تشرين الثاين 

2014؛



٤٥٤٥ ٤٤٤٤

حماضرة بعنوان "خماطر تبييض األموال وكيفية مكافحته والتحديات الذي ميكن ان ورشة عمل بعنوان Building Energy Modeling and Simulation )1 كانون األول 2014(
يواجهها احملاسب القانوين واملدقق )4 آذار 2015(

ورشة عمل بعنوان Modern Tools for Hospital Management )18 آذار 2015(

مؤمتر بعنوان "االستعمال املالئم للدواء ضمانة جملتمع آمن” )5 حزيران 2015(

Poster Day  )31 آذار 2015( يوم املشاريع الهندسية بعنوان "الطاقة املتجددة والهندسة اخلضراء” )7-8 نيسان 2015( 

•  حماضرة بعنوان Educational Management of DM ألقاها الدكتور أحمد الياظبي من تنظيم كلية الصيدلة يف حرم بريوت يف 25 تشرين 
الثاين 2014؛

• حماضرة بعنوان Biostatistics ألقاها الدكتور أحمد الياظبي من تنظيم كلية الصيدلة يف حرم بريوت يف 9 كانون األول 2014؛
بالتعاون مع اجلامعة يف حرم بريوت يف 5  العرب  للدواء ضمانة جملتمع آمن” من تنظيم احتاد صيادلة  •  مؤمتر بعنوان "االستعمال املالئم 

حزيران 2015؛
• حماضرة بعنوان My Journey to Surgery ألقاها الدكتور ندي حكيم من تنظيم كلية الطب يف حرم بريوت يف 28 تشرين األول 2014؛

•  حماضرة بعنوان Training for Inter Professional Education Program Facilitators on New Teaching Methodologies من تنظيم 
كلية الطب يف حرم بريوت يف 13 آذار 2015؛

•  حماضرة بعنوان Omega 3 Fatty Acid: The Myth and The Truth من تنظيم كلية الطب ألقاها الدكتور بالل عزاقري يف حرم بريوت يف 24 
نيسان 2015؛

• ورشة عمل بعنوان Myofunctional Appliance Workshop من تنظيم كلية طب األسنان يف حرم بريوت يف 26 تشرين األول 2014؛
•  ورشة عمل بعنوان Nu Smile Zirconia Anterior and Posterior Ceramic Crowns من تنظيم كلية طب األسنان يف حرم بريوت يف 21 أيار 

2015؛
• ورشة عمل بعنوان Pitfalls in Clinical Evaluation من تنظيم كلية العلوم الصحية يف حرم بريوت يف 4 أيلول 2014؛

•  ورشة عمل بعنوان ISO 22000 Food Safety Management Systems من تنظيم كلية العلوم الصحية يف حرم بريوت يف 13-14 كانون 
الثاين 2015؛

• ورشة عمل بعنوان BAU HACCP من تنظيم كلية العلوم الصحية يف حرم بريوت يف 19-21 كانون الثاين 2015؛
•  ورشة عمل بعنوان Cleaning and Disinfection Food Service Establishment من تنظيم كلية العلوم الصحية يف حرم بريوت يف 13 آذار 

2015؛
•  ندوة بعنوان Management of Urinary Tract Complications Associated with Spinal Cord Injury من تنظيم كلية العلوم الصحية يف 

حرم بريوت يف 13 آذار 2015؛ 
• ندوة بعنوان Kinematic Taping من تنظيم قسم العالج الفيزيائي يف كلية العلوم الصحية يف حرم بريوت يف 7 أيار 2015؛

•  ندوة بعنوان Analysis and Management of Lumbar Spine and Pelvic Pain Maitland Techniques من تنظيم قسم العالج الفيزيائي 
يف كلية العلوم الصحية يف حرم بريوت يف 8-10 أيار 2015؛

•  حماضرة بعنوان Doctor of Physical Therapy Scopes and Challenges ألقاها الدكتور رامي عباس من تنظيم كلية العلوم الصحية يف 
فرع طرابلس يف 20 أيار 2015؛

•  ورشة عمل بعنوان "أهمية التعاون بني وزارة البيئة والباحثني للحفاظ على البيئة يف لبنان" برعاية وزير البيئة األستاذ حممد املشنوق من 
تنظيم عمادة الدراسات العليا والبحوث يف حرم بريوت يف 10 آذار 2015؛ 

الربوفسور حممد هربال من تنظيم  العاملي يف زراعة األعضاء  ألقاها اجلراح   Transplantation and Organ Donation بعنوان  •  حماضرة 
عمادة الدراسات العليا والبحوث يف حرم بريوت يف 14 أيار 2015؛

النشاطات العلمية اخلارجية
•  مؤمتر بعنوان "التجرية الدستورية يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا” شارك فيه األستاذ الدكتور حسان حالق من تنظيم املعهد األملاين 

لألبحاث الشرقية يف بريوت يف 6-7 تشرين األول 2014؛
•  مؤمتر بعنوان "حرية االنرتنت - احلقوق واملسؤوليات” شارك فيه الدكتور جمال جماهد من تنظيم كلية اإلعالم يف AUST يف األشرفية يف 24 

تشرين الثاين 2014؛
•  مؤمتر بعنوان "نحو رؤية نقدية للتجربة البحثية يف علوم االتصال يف العامل العربي” شاركت فيه األستاذة الدكتورة مايسة النيال عميدة كلية 
اآلداب والدكتور جمال جماهد من تنظيم املعهد العايل للدكتوراه يف اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية يف اجلامعة اللبنانية يف سن الفيل 

يف 5-6 تشرين الثاين 2015؛
•  مؤمتر بعنوان "تعليم اللغة الفرنسية لتحسني أداء عضو هيئة التدريس” شاركت فيه األستاذة الدكتورة ناديا اسكندراين من تنظيم املعهد 

الفرنسي يف 9-10 تشرين الثاين 2014؛
•  مؤمتر بعنوان "ال للعنف اإلعالمي” شارك فيه الدكتور جمال جماهد من تنظيم كلية اإلعالم يف جامعة اجلنان يف طرابلس يف 23 كانون األول 

2014؛
•  مؤمتر بعنوان Expand for Horizon Gender Equality for Higher Achievement شاركت فيه األستاذة الدكتورة مايسة النيال عميدة كلية 

اآلداب من تنظيم Usaid يف بريوت يف 22 كانون الثاين 2015؛
•  مؤمتر بعنوان "حرية التعبري وانعكاساته” شارك فيها الدكتور جمال جماهد من تنظيم اجلامعة اللبنانية ونادي الشرق يف الدكوانة يف 16 نيسان 

2015؛



٤٧٤٧ ٤٦٤٦

الكشاف  رواد  جمعية   - اإلسالمي  املركز  تنظيم  من  حالق  حسان  الدكتور  فيه  شارك  عساف”  أحمد  الشيخ  الشهيد  "العالمة  بعنوان  •  ندوة 
املسلم يف بريوت يف 27 نيسان 2015؛

ناديا اسكندراين والدكتور بشري فرج من  الدكتورة  العربي وجمتمع املعرفة رؤية نقدية جديدة” شاركت فيه األستاذة  •  مؤمتر بعنوان "البحث 
تنظيم جامعة سيدة اللويزة يف بريوت يف 5 أيار 2015؛

•  ندوة بعنوان "أعالم بريوت احملروسة ورواد النهضة العلمية والرتبوية” شارك فيه الدكتور حسان حالق من تنظيم احتاد العائالت البريوتية يف 
بريوت يف 8 أيار 2015؛

•  مؤمتر بعنوان "أي ثقافة يف وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة” شارك فيها الدكتور جمال جماهد من تنظيم الرابطة العربية لعلوم االتصال يف 
قصر اليونيسكو يف بريوت يف 21 أيار 2015؛

•  "حفل إطالق التقرير الرسمي اجلامع للتقريرين الرابع واخلامس حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة” CEDAW شاركت 
فيه الدكتورة مرييام يونس من تنظيم جلنة املرأة يف نقابة احملامني يف بريوت بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية يف بيت 

احملامي يف بريوت يف 26 أيلول 2014؛
•  ورشة عمل حول اسرتاتيجيات حماية املستهلك املستدامة شاركت فيها الدكتورة تاال زين من تنظيم وزارة االقتصاد والتجارة بالتعاون مع 

برنامج TAIEX التابع للمفوضية األوروبية يف بريوت يف 29-30 أيلول 2014؛
•  ندوة بعنوان "إطالق دليل جرمية االجتار بالبشر يف لبنان: املؤشرات العملية” شارك فيها الدكتور عبد اهلل عبد اهلل والدكتورة مرييام يونس من 

تنظيم معهد حقوق اإلنسان يف نقابة احملامني يف بيت احملامي يف بريوت يف 3 تشرين األول 2014؛
• "املنتدى اللبناين للبرتول” شارك فيه الدكتور عبد اهلل عبد اهلل من تنظيم هيئة إدارة قطاع البرتول يف بريوت يف 22 تشرين األول 2014؛

فيها  شاركت  املواد”  هذه  خماطر  من  احلد  إىل  اآليلة  الدولية  اجلهود  ومناقشة  الكيميائية  املواد  لبعض  املزدوج  "االستخدام  بعنوان  •  ندوة 
الدكتورة مرييام يونس من تنظيم اجمللس الوطني للبحوث العلمية - الهيئة اللبنانية للطاقة يف بريوت يف 29 تشرين األول 2014؛

•  ورشة عمل حول العدالة االجتماعية شارك فيها الدكتور عمر حوري من تنظيم مركز حقوق اإلنسان يف جامعة بريوت العربية وكلية دراسات 
الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا يف جامعة كولونيا االملانية ومركز دراسات اجملتمعات االسالمية املعاصرة يف جامعة حمد بن خليفة يف 

قطر من 31 تشرين األول - 10 تشرين الثاين 2014؛ 
• دورة حول تقنيات التعليم احلديث شاركت فيها الدكتورة تاال الزين من تنظيم جامعة القديس يوسف يف بريوت؛

•  مؤمتر بعنوان "أثر االنتفاضات العربية على املواطنة يف العامل العربي” شاركت فيها الدكتورة مرييام يونس من تنظيم جامعة البلمند - كلية 
الفنون والعلوم االجتماعية - قسم العلوم السياسية  والشؤون الدولية يف الكورة يف 12 تشرين الثاين 2014؛

•  اليوم الوطني للتعاون االوروبي اللبناين يف جمال التعليم العايل حتت عنوان: "Erasmus: االعالن اجلديد عن استدراج اقرتاحات املشاريع” شارك 
فيه الدكتور عبد اهلل عبد اهلل من تنظيم جامعة سيدة اللويزة يف ذوق مصبح يف 18 تشرين الثاين 2014؛

•  ورشة عمل إقليمية بعنوان “ادراج املسائل املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر يف املناهج التعليمية بالعيادات القانونية يف اجلامعات العربية” 
شارك فيها الدكتور عمر حوري والدكتورة تاال الزين والدكتورة ترتيل تركي درويش من تنظيم فريق عمل املبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية 

ملكافحة االجتار بالبشر بالدول العربية يف األردن يف 26-27 تشرين الثاين 2014؛
•  حلقة نقاشية حول "دور كليات القانون يف مكافحة الفساد” شارك فيها الدكتور عبد اهلل عبد اهلل من تنظيم مركز الشفافية األردين وجامعة 

فيالدلفيا يف األردن يف 28 كانون األول 2014؛
•  متثيل اجلامعة يف دورة 2014-2015 من دورات الربنامج املشرتك بني اجلامعات حول القانون اجلنائي الدويل واإلجراءات اجلنائية الدولية شارك 
فيها الدكتور عمر حوري والدكتورة ترتيل تركي درويش بالتعاون بني احملكمة اخلاصة بلبنان ومعهد آسر يف هولندا وثماين جامعات يف لبنان 

يف الهاي يف 26-30 كانون الثاين 2015؛
 UNECE Convention )Water Convention( for the Protection and Use of Transboundary Watercourses and ورشة عمل بعنوان  •
International Lakes - Keys Aspects and Opportunities for Lebanon شارك فيها الدكتور عبد اهلل عبد اهلل من تنظيم وزارة الطاقة 

واملياه يف بريوت يف 4 شباط 2015؛
 Advenir Comme Sujet à Travers les Determinismes Familiaux, Sociaux et Politiques dans les Societes بعنوان  •  مؤمتر 
 La Chaire Louis D. Institut de France d'anthropologie Interculturelle شاركت فيه الدكتورة مرييام يونس من تنظيم Hypermodernes
 en Partenariat avec: La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, la Faculté de Gestion et de Management, la

Faculté de Droit et des Sciences Politiques IDEF-Lib يف جامعة القديس يوسف يف بريوت يف 5 شباط 2015؛
•  االجتماع الثالث ملشروع Tempus بعنوان Tuning Middle East and North Africa Grant Agreement شارك فيه الدكتور عبد اهلل عبد اهلل 

من تنظيم جامعة دوستو - إسبانيا يف قربص يف 15-19 شباط 2015؛
•  ورشة عمل بعنوان "أهمية التعاون بني وزارة البيئة والباحثني للحفاظ على البيئة يف لبنان” شاركت فيها الدكتورة مرييام يونس والدكتورة تاال 

الزين والدكتورة ترتيل تركي درويش من تنظيم وزارة البيئة يف بريوت يف 10 آذار 2015؛
ترتيل تركي درويش من تنظيم جامعة  الدكتورة  Horizon 2020: Advances in Sciences and Technology شاركت فيه  •  مؤمتر بعنوان 

القديس يوسف يف بريوت يف 15-17 آذار 2015؛

تنظيم  يونس من  الدكتورة مرييام  اإلنسان” شاركت فيها  الدولية حلماية حقوق  "اآلليات  بعنوان  اإلنسان  تدريبية متقدمة حول حقوق  •  دورة 
معهد حقوق االنسان يف نقابة احملامني يف بريوت يف 17 آذار 2015؛

 The middle East and شاركت فيها الدكتورة مرييام يونس من تنظيم Assessment and Planning in Higher Education مؤمتر بعنوان  •
North Africa Association for Institutional Research يف اجلامعة اللبنانية األمريكية يف جبيل يف 18-20 آذار 2015؛

•  ندوة بعنوان "النفط: العقود، التشريع وفرص العمل” شارك فيها الدكتور حممد سعيد عبد الرحمن والدكتور عبد اهلل عبد اهلل والدكتورة مرييام 
يونس من تنظيم نقابة احملامني يف بريوت يف 31 آذار 2015؛

•  ندوة بعنوان "الطب الشرعي” شارك فيها القاضي األستاذ الدكتور علي إبراهيم والدكتورة ترتيل تركي درويش من تنظيم نقابة احملامني يف 
بريوت يف 16 نيسان 2015؛

•  ندوة بعنوان Le Role Universitaire dans le Suivi des Travaux du Tribunal Special pour le Liban شاركت فيها الدكتورة مرييام يونس 
من تنظيم كلية احلقوق والعلوم السياسية يف اجلامعة اللبنانية يف بريوت يف 19 أيار 2015؛

•  مؤمتر بعنوان The Impact of Arab Uprisings on Citizenship in the Arab Word شارك فيه الدكتور عبد اهلل ناصرالدين من تنظيم جامعة 
البلمند يف الكورة يف 12 تشرين األول 2014؛

•  مؤمتر بعنوان Mediterranean Gas and Oil International Conference MEDGO شارك فيه الدكتور عبد اهلل ناصرالدين من تنظيم جامعة 
رفيق احلريري بالتعاون مع جامعة Penstat Texas A&M University يف بريوت يف 16 نيسان 2014؛

•  مؤمتر بعنوان International Conference on E-Commerce, E-Administrations, E-Society, E-Education and E-Technology  شارك 
فيها الدكتور حممد مندور يف اليابان يف 12 تشرين األول 2014؛

•  مؤمتر بعنوان ARCHTHEO 2015: Theory and History of Architecture Conference شارك فيه الدكتور ماجد يوسف من تنظيم مؤسسة
DAKAM, Eastern Mediterranean Academic Research Center يف إسطنبول يف 30 تشرين األول - 1 تشرين الثاين 2015؛

•  مؤمتر بعنوان "الثورة التكنولوجية والتحديات” شارك فيه الدكتور باهر فرحات من تنظيم نقابة املهندسني األردنيني يف إربد يف األردن يف 
14-16 تشرين األول 2014؛

 Green شارك فيه الدكتور أسامة عمر والدكتور أمين عفيفي من تنظيم World SB14 Barcelona: Sustainable Buildings مؤمتر بعنوان  •
Building Council يف برشلونة يف 28-30 تشرين األول 2014؛

شارك فيه   Energy and Sustainability 2015: The 6th International Conference on Energy and Sustainability •  مؤمتر بعنوان 
الدكتور أسامة عمر من تنظيم معهد وسيكس الربيطاين الدويل Wessex Institute of Technology يف كولومبيا يف 28-30 تشرين األول 

2014؛
 The 6th International Conference on Responsive Urbanism in Informal Areas: Towards A Regional Agenda مؤمتر بعنوان  •
for Habitat III شارك فيه الدكتور باهر فرحات من تنظيم قسم الهندسة املعمارية كلية الهندسة يف جامعة القاهرة يف 25-27 تشرين 

الثاين 2014؛
•  مؤمتر بعنوان  Al-Azhar Engineering 13th International Conference شارك فيه الدكتور باهر فرحات من تنظيم كلية الهندسة جامعة 

األزهر يف القاهرة يف 23-25 كانون األول 2014؛
تنظيم  من  املعمارية  الهندسة  كلية  عميدة  البسطويسي  ابتهال  الدكتورة  األستاذة  فيه  شاركت   ArabNet Beirut 2015 بعنوان  •  مؤمتر 

ArabNet باالشرتاك مع مصرف لبنان يف فندق هيلتون بريوت حبتور يف 17-19 آذار 2015؛
•  مؤمتر بعنوان The 21st LAAS International Science Conference: Horizon 2020 Advances in Science and Technology شاركت 
فيه األستاذة الدكتورة ابتهال البسطويسي عميدة كلية الهندسة املعمارية من تنظيم جامعة القديس يوسف يف بريوت يف 15-17 نيسان 

2015؛
•  حماضرة بعنوان Nano Architecture Future Housing شارك فيها الدكتور أسامة عمر من تنظيم جمعية املستثمرين لقطاع اإلسكان يف 

عمان يف األردن يف 30 نيسان 2015.
•  ورشة عمل بعنوان ABC of Technology Transfer and Innovation in Academia شاركت فيه األستاذة الدكتورة ابتهال البسطويسي 
عميدة كلية الهندسة املعمارية والدكتور ياسر فودة والدكتور هشام األرناؤطي والدكتور سامر السياري والدكتور أسامة عمر واألستاذ خالد 

صادق من تنظيم اجلامعة األمريكية يف بريوت يف 11 أيار 2015؛
هشام  والدكتور  سريدار  سوسن  الدكتورة  فيه  شاركت   The 5th Annual International Conference on Architecture بعنوان  •  مؤمتر 

األرناؤوطي من تنظيم ATINER: Athens Institute for Education and Research يف أثينا - اليونان يف 6-9 متوز 2015؛
 University College of شارك فيه الدكتور نبيل حمارب من تنظيم The 10th International Space Syntax Symposium مؤمتر بعنوان  •

London يف بريطانيا يف 13-17 متوز 2015؛
•  ورشة عمل بعنوان The 5th Annual International Summer School: Renewable Energy: Technology and Sustainability شارك 

فيها الدكتور أسامة عمر مع جمموعة من طالب كلية الهندسة املعمارية من تنظيم جامعة لينكولن يف بريطانيا يف 19 متوز - 2 آب 2015؛
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رحلة علمية لطالب كلية الهندسة املعمارية إىل إسبانيا )28 كانون الثاين 2015(املؤمتر السنوي للجمعية األوروبية للتعليم الطبي يف ميالنو )29آب -4 أيلول 2014(

رحلة علمية لطالب كلية الهندسة املعمارية إىل إسبانيا )28 كانون الثاين 2015(

مؤمتر بعنوان )Pioneers in dentistry Symposium( يف اجلامعة األمريكية 
يف بريوت )28 شباط 2015(

زيارة وفد من طالب كلية العلوم إىل معمل )Beesline( )8 أيار 2015(

•  ورشة عمل صيفية بعنوان LCASP 2015: Low Carbon Architecture Summer Programme شارك فيها الدكتور ماجد يوسف واألستاذ 
الدكتور أمين عفيفي واملهندسة هبة حمسن مع جمموعة من طالب كلية الهندسة املعمارية من تنظيم كلية ويلز للهندسة املعمارية 

يف جامعة كارديف يف بريطانيا يف 25 متوز - 8 آب 2015؛
 First International ASHRAE Conference and Exhibition on Efficient Building Design, Materials and HVAC بعنوان  •  مؤمتر 

Equipment Technologies شارك فيه الدكتور حممد كنعان من تنظيم اجلامعة األمريكية يف بريوت يف 2-3 تشرين األول 2014؛
•  مؤمتر بعنوان IEEE 44th European Microwave Conference EUMW شارك فيه الدكتور حمزة عيسى من تنظيم IEEE يف روما يف 9-6 

تشرين الثاين 2014؛
يف  القدس  الروح  جامعة  يف  زيادة  مينى  الدكتورة  فيها  شاركت   Digital Video Broadcasting and Distribution بعنوان  عمل  •  ورشة 

الكسليك يف 15 تشرين الثاين 2014؛
•  مؤمتر التطبيقات احلديثة للخرسانة املتطورة شارك فيه األستاذ حمي الدين مشاقة من تنظيم نقابة املهندسني يف بريوت بالتعاون مع 

جلنة اإلنشاء والتشييد يف احتاد املهندسني العرب يف بريوت يف 21 تشرين الثاين 2014؛
•  مؤمتر بعنوان International Conference on Renewable Energies for Developing Countries شارك فيه الدكتور نبيل عبد الكرمي من 

تنظيم نقابة املهندسني يف بريوت يف 26-27 تشرين الثاين 2014؛
•  مؤمتر بعنوان IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques شارك فيه الدكتور حمزة عيسى من تنظيم IEEE يف كانون 

األول 2014؛
 The 15th International Conference on Sciences and Techniques of Automatic Control and Computer بعنوان  •  مؤمتر 

Engineering شارك فيه الدكتور أحمد عبد املرضي يف تونس يف 21-23 كانون األول 2014؛
•  حماضرات علمية حول Water Hammer, Cavitation, Heat Exchanger, Hydraulic Calculation ألقاها األستاذ الدكتور علي حمود رئيس 

قسم الهندسة امليكانيكية يف  12 - 16 كانون الثاين 2015؛
•  مؤمتر بعنوان International Conference on Industrial Engineering and Operation Management 2015 شارك فيه الدكتور رمزي 

فياض من تنظيم IEOM Society يف دبي يف 3-5 آذار 2015؛
اللقاين والدكتور  الدكتور أحمد  الكلية األستاذ  العام 2020” شارك فيها مدير  البديلة نحو  الطاقة  لبنان ودور  •  ورشة عمل بعنوان "الكهرباء يف 

شادي نهرا والدكتور بالل يوسف من تنظيم نقابة املهندسني يف طرابلس يف مبنى النقابة يف 21 آذار 2015؛
•  مؤمتر بعنوان 21st LAAS International Science Conference Horizon 2020: Advances in Sciences and Technology شاركت فيه 

املهندسة هبة حلبي والدكتور حمزة عيسى والدكتور صبحي أبو شاهني من تنظيم اجلامعة اللبنانية يف بريوت يف 15-17 نيسان 2015؛
•  حماضرة للجنة البحث العلمي املنبثقة عن رابطة اجلامعات يف لبنان شارك فيها مدير كلية الهندسة األستاذ الدكتور أحمد اللقاين والدكتور 

رأفت إسماعيل والدكتور حممد علي يف جامعة سيدة اللويزة يف ذوق مصبح يف 5 أيار 2015؛
•  دورة تدريبية بعنوان "التخطيط االسرتاتيجي الشامل” شاركت فها الدكتورة فرح حمصي من تنظيم نقابة املهندسني يف طرابلس يف مبنى 

النقابة يف 5-9 أيار 2015؛
• مؤمتر بعنوان Alexandria Engineering Journal شارك فيه الدكتور أسامة خميمر من تنظيم ELSEVIER يف أيار 2015؛

 National Capacity Building Strategy for Sustainable Development and Poverty Alleviation NCBSSDPA 2015 مؤمتر بعنوان  •
شارك فيه األستاذ عدنان املصري من تنظيم اجلامعة األمريكية يف دبي يف 26-28 أيار 2015؛

•  مؤمتر بعنوان Innovation Materials in Concrete Technology شارك فيه األستاذ حمي الدين مشاقه من تنظيم شركة سودامكو يف 
بريوت يف 27 أيار 2015؛

•  مؤمتر بعنوان 19émes Journees Nationales Microondes شاركت فيه املهندسة هبة حلبي والدكتور حمزة عيسى والدكتور صبحي أبو 
شاهني يف برشلونة يف 3-5 حزيران 2015؛

•  اجتماع الهيئة العمومية السنوي لعمداء كليات تكنولوجيا املعلومات يف اجلامعات العربية شاركت فيه األستاذة الدكتورة رجاء فاخوري عميدة 
كلية العلوم يف سلطنة ُعمان يف 8 كانون األول 2014؛

•  امللتقى العلمي بعنوان "اسرتاتيجية األمن الغذائي والدوائي يف الوطن العربي” العربية شاركت فيه األستاذة الدكتورة رجاء فاخوري عميدة 
كلية العلوم من تنظيم جامعة نايف العربية للعلوم االمنية يف مدينة الرياض يف 27-29 كانون الثاين 2015؛

Enzymes in Drug Discover شاركت فيه األستاذة الدكتورة رجاء فاخوري عميدة كلية العلوم يف مدينة سان دييجو-والية  •  مؤمتر بعنوان 
كاليفورنيا يف الواليات املتحدة األمريكية يف 26-28 شباط 2015؛

•  املؤمتر السنوي األول ملستحدثات البحث العلمي شاركت فيه األستاذة الدكتورة رجاء فاخوري عميدة كلية العلوم من تنظيم جامعة الدمام 
يف السعودية يف 5-7 نيسان 2015؛

للطاقة  اللبنانية  الهيئة  الدكتور غسان يونس يف  الكيميائية” شارك فيها األستاذ  للمواد  بعنوان "االستخدام املزدوج  إقليمية  •  ورشة عمل 
الذرية يف 27 تشرين األول 2014؛
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•  املنتدى العربي لسالمة الغذاء واجلودة شارك فيه األستاذ الدكتور غسان يونس يف مقر االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد 
العربية يف بريوت يف 25-26 شباط 2015.

الدكتور  Third International Conference on Mathematical, Computational, and Statistical Science شارك فيه  بعنوان  •  مؤمتر 
حممود القرق يف دبي يف 21-25 شباط 2015؛

الواليات  الدكتورة نورا ياسني يف  Institute of Strategic and International Studies-Miami Beach 2015 شاركت فيه  •  مؤمتر بعنوان 
املتحدة األمريكية يف 4-6 كانون الثاين 2015؛

•  مؤمتر بعنوان Society for Advancement of Management 2015 شاركت فيه الدكتورة نورا ياسني يف الواليات املتحدة األمريكية يف 
26-29 آذار 2015؛

• مؤمتر LAAS21 شارك فيه الدكتور سامل مرحبا يف جامعة القديس يوسف يف بريوت يف 15 نيسان 2015؛
•  املؤمتر العلمي الدويل الواحد والعشرون بعنوان "آفاق 2020: التقدم يف العلوم والتكنولوجيا” شارك فيه أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات 
العليا من تنظيم اجلمعية اللبنانية لتقدم العلوم واملعهد العايل للدكتوراه يف العلوم والتكنولوجيا يف اجلامعة اليسوعية يف بريوت يف 15 - 17 

نيسان 2015؛
تنظيم  من  العليا  الدراسات  وطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  فيها  شارك  جديدة”  نقدّية  رؤية  املعرفة:  وجمتمع  العربي  "البحث  بعنوان  •  ندوة 

جامعة اللويزة يف بريوت يف 5 أيار 2015؛
•  مؤمتر بعنوان "األمن الدوائي يف الوطن العربي” شارك فيه األستاذ الدكتور عبد اهلل الّلقاين عميد كلية الصيدلة وأعضاء هيئة التدريس من 

تنظيم نقابة صيادلة لبنان يف فندق هيلتون احلبتور يف 24-26 تشرين األول 2014؛ 
•  مؤمتر بعنوان 16th Annual Congress of the Lebanese Society for Infectious and Clinical Microbiology شاركت فيه الدكتورة ثريا 

دمياطي يف Four Seasons Hotel يف 19-20 شباط 2015؛
•  مؤمتر بعنوان 5th International Conference and Exhibition on Pharma Delivery Systems شاركت فيه األستاذة الدكتورة مها أبو 

العال يف دبي يف 16-18 آذار 2015؛
•  مؤمتر بعنوان 6th Annual Conference Entitled Assessment and Planning in Higher Education شاركت فيه األستاذة الدكتورة مها 

أبو العال من تنظيم MENA-AIR يف اجلامعة اللبنانية األمريكية يف جبيل يف 18-20 آذار 2015؛
•  مؤمتر بعنوان 21th LAAS International Science Conference Entitled Horizon 2020 شارك فيه األستاذ الدكتور عبد اهلل الّلقاين عميد 
كلية الصيدلة وأعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا من تنظيم LAAS-USJ-CNRS يف جامعة القديس يوسف يف 15-17 نيسان 2015؛
•  مؤمتر بعنوان Good Practices for Better Health شارك فيه األستاذ الدكتور عبد اهلل الّلقاين عميد كلية الصيدلة وأعضاء هيئة التدريس من 

تنظيم Health Insight 5 املنتدى العربي اخلامس للصناعات الصحية يف فندق لو رويال ضبية يف 23-24 نيسان 2015؛
•  مؤمتر بعنوان 5th World Congress in Diabetes and Metabolism شارك فيه الدكتور كرمي رأفت يف الس فيغاس يف الواليات املتحدة 

األمريكية يف 3-5 أيار 2015؛
•  مؤمتر بعنوان "البحث العربي وجمتمع املعرفة: رؤية نقدّية جديدة” شارك فيه األستاذ الدكتور عبد اهلل الّلقاين عميد كلية الصيدلة وأعضاء 

هيئة التدريس من تنظيم جلنة البحث العلمي يف رابطة جامعات لبنان وجامعة سيدة اللويزة يف اجلامعة يف 5 أيار 2015؛
يف  بريوت  يف  األمريكية  اجلامعة  تنظيم  من  دمياطي  ثريا  الدكتورة  فيه  شاركت   47th Middle East Medical Assembly بعنوان  •  مؤمتر 

مستشفى اجلامعة األمريكية يف 7-9 أيار 2015؛
•  مؤمتر بعنوان Pharmacists' Role in Chemotherapy Safe Medication Practices by Medication Use Process شارك فيه األستاذ 
الدكتور عبد اهلل الّلقاين عميد كلية الصيدلة وأعضاء هيئة التدريس من تنظيم اجلامعة األمريكية يف بريوت يف مستشفى اجلامعة يف 8 أيار 

2015؛ 
•  املؤمتر السنوي للجمعية األوروبية للتعليم الطبية شاركت فيه األستاذة الدكتورة جنالء مشعل عميدة كلية الطب والدكتور حممد حوري يف 

ميالنو يف 29 آب - 4 أيلول 2014؛
• املؤمتر السنوي للجمعية األوروبية لرتميم وجتميل العني شارك فيه الدكتور حممد حوري يف بودابست يف 10 - 14 أيلول 2014؛
• املؤمتر السنوي لألكادميية األمريكية لطب وجراحة العني شارك فيه الدكتور حممد حوري يف شيكاغو يف 16 - 21 أيلول 2014؛

•  مؤمتر بعنوان Lebanese International Fertility Summit - Life 2014 شارك فيه األستاذ الدكتور مدحت أنور يف فندق الهيلتون يف 24 
تشرين األول 2014؛

• مؤمتر اجلمعية اللبنانية ألطباء القلب شارك فيه الدكتور حممد حوري يف فندق الهيلتون حبتور يف 6 تشرين الثاين 2014؛
•  مؤمتر بعنوان Catalyzing Change to Improve the Quality of Health شاركت فيه األستاذة الدكتورة جنالء مشعل عميدة كلية الطب 
واألستاذة الدكتورة منى أبو السعود واألستاذة الدكتورة عزة حسن والدكتور حممد حوري من تنظيم كلية الطب يف اجلامعة اللبنانية األمريكية 

يف فندق املوفنبيك يف 21-22 تشرين الثاين 2014؛
•  املؤمتر الطبي املقاصدي احلادي عشر شاركت فيه األستاذة الدكتورة هالة عاصم واألستاذة الدكتورة عزة حسن واألستاذة الدكتورة منى أبو 

السعود والدكتور حممد حوري والدكتورة روزانا برتوسيان والدكتور بالل عزاقري يف فندق احلبتور يف 27-29 تشرين الثاين 2014؛

أنور من تنظيم كلية الصحة  الدكتور مدحت  5th South Prevention Day of Gynecological Cancers شارك فيه األستاذ  •  مؤمتر بعنوان 
العامة يف اجلامعة اللبنانية يف صيدا يف 13 كانون األول 2014؛

•  مؤمتر بعنوان European Stroke Organization Conference ESO شاركت فيه الدكتورة روزانا برتوسيان يف اململكة املتحدة يف 19-17 
نيسان 2015؛

• املؤمتر الثاين عشر للجمعية اللبنانية لطب األطفال شاركت فيه األستاذة الدكتورة هالة عاصم يف فندق الهيلتون يف 24-25 نيسان 2015؛
•  ندوة البحث العربي وجمتمع املعرفة: رؤية نقدية جديدة والتي ألقاها الدكتور ساري حنفي شارك فيها األستاذ الدكتور مدحت أنور واألستاذ 
الدكتور يوسف حامت واألستاذ الدكتور عزت الصوة واألستاذ الدكتور سليمان عطا اهلل واألستاذ الدكتور رجائي رمزي واألستاذة الدكتورة اميان 
الدكتور  واألستاذ  عاصم  هالة  الدكتورة  واألستاذة  برتوسيان  روزاننا  والدكتورة  عزاقري  بالل  والدكتور  شهيب  حممد  الدكتور  واألستاذ  الغزاوي 
حممد داوود واألستاذ الدكتور عزة حسن واألستاذة الدكتورة عزة أبو النجا واألستاذة الدكتورة منى أبو السعود من تنظيم  جامعة سيدة اللويزة 

وجلنة البحث العلمي يف رابطة جامعات لبنان يف جامعة سيدة اللويزة يف 5 أيار 2015؛
•  مؤمتر بعنوان Sustained Innovation and Breakthroughs-Updates in Oncology شارك فيه األستاذ الدكتور رجائي رمزي يف املركز 

الطبي يف اجلامعة األمريكية يف بريوت يف 7-9 أيار 2015؛
•  مؤمتر بعنوان 24th Beirut International Dental Meeting BIDM 2014 شارك فيه األستاذ الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب األسنان 

والدكتورة لوسيت سجعان والدكتورة شريين بدر من تنظيم نقابة أطباء األسنان يف لبنان يف بافيون رويال بيال يف 11-13 أيلول 2014؛
5th ADEA International Women's Leadership Conference شارك فيه األستاذ الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب  •  مؤمتر بعنوان 

األسنان والدكتور ناير أبو السعد من تنظيم ADEA: American Dental Education Association يف برشلونة يف 14-16 أيلول 2014؛
 Universitat Internacional زيارة كلية طب األسنان إىل برشلونة قام بها األستاذ الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب األسنان من تنظيم جامعة  •

de Catalunya يف 16 أيلول 2014؛
• زيارة علمية إىل سويسرا قامت بها الدكتورة روال أبيض من تنظيم شركة FKG يف 1-4 تشرين األول 2014؛

•  ورشة عمل بعنوان Accutron Digital Nitrous Oxide System شاركت فيه الدكتورة شريين بدر من تنظيم ريشة دنتال يف فندق هيلتون 
حبتور يف 22 تشرين األول 2014؛

 Alexandria مؤمتر اإلسكندرية الدويل التاسع عشر لطب األسنان شارك فيه األستاذ الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب األسنان من تنظيم  •
International Dental Congress يف اإلسكندرية يف 22-24 تشرين األول 2014؛

•  مؤمتر بعنوان Opening of Services Rapides Technique Dentaire Showroom شارك فيه األستاذ الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب 
األسنان من تنظيم Services Rapides يف بريوت يف 24 تشرين األول 2014؛

 Lebanese Orthodontic 13 شارك فيه األستاذ الدكتور أحمد السيد من تنظيمth Lebanese Orthodontic Society Meeting مؤمتر بعنوان  •
Society يف فندق املوفنبيك يف 31 تشرين األول 1- تشرين الثاين 2014؛

• مؤمتر بعنوان Sterilization Day شارك فيه الدكتور ناير أبو السعد من تنظيم AUBMC يف فندق روتانا جيفينور يف 14 تشرين الثاين 2014؛
•  مؤمتر بعنوان The Regional Course on Infection Control and Prevention in Hospitals شارك فيه الدكتور ناير أبو السعد من تنظيم 

AUBMC يف فندق مونرو يف 15 تشرين الثاين 2014؛
 22-21 لبنان يف فندق املوفنبيك يف  نقابة أطباء االسنان يف  تنظيم  بدر من  الدكتورة شريين  الطبي شاركت فيه  للتعليم  العاملي  •  املؤمتر 

تشرين الثاين 2014؛
•  مؤمتر بعنوان Colloque International à l'occasion des 140 ans de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth شارك فيه األستاذ 

الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب األسنان من تنظيم جامعة القديس يوسف يف بريوت يف 22-23 كانون الثاين 2015؛
• زيارة الكلية إىل الشارقة قام بها األستاذ الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب األسنان من تنظيم جامعة الشارقة يف 16 شباط 2015؛

الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب  األستاذ  العربي شارك فيه  الدويل لطب األسنان ومعرض طب األسنان  اإلمارات  بعنوان مؤمتر  •  مؤمتر 
األسنان من تنظيم AEEDC يف دبي يف 17-19 شباط 2015؛

• زيارة الكلية إىل عجمان قام بها األستاذ الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب األسنان من تنظيم جامعة اخلليج الطبية يف 19 شباط 2015؛
•  مؤمتر بعنوان Pioneers in Dentistry Symposium شارك فيه األستاذ الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب األسنان والدكتورة ناهد عطية 
والدكتور أحمد السيد والدكتور حسن صادق من تنظيم Division of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics AUBMC يف اجلامعة 

األمريكية يف بريوت يف 28 شباط 2015؛ 
 International Association for Dental Research شاركت فيه الدكتورة هالة ماهر والدكتورة جنوى السيد من تنظيم IADR مؤمتر بعنوان  •

يف بوسطن يف 11-14 آذار 2015؛
طب  كلية  عميد  عثمان  عصام  الدكتور  األستاذ  فيه  شارك   Lebanese Society of Periodontology Scientific Meeting بعنوان  •  مؤمتر 

األسنان من تنظيم LDA يف هيلتون مرتوبوليتان يف 21 آذار 2015؛
 Lebanese املؤمتر الدويل اخلامس عشر” شارك فيه األستاذ الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب األسنان والدكتورة روال أبيض من تنظيم“  •

Society of Endodontology يف هيلتون مرتوبوليتان يف 9 نيسان 2015؛



٥٣٥٣ ٥٢٥٢

 1st International Implant Symposium Campus of Medical Sciences Moderator: Ultrasonic Implant Site بعنوان  •  مؤمتر 
 Preparation: From Osseointegration to Ultra-Osseointegration Photofunctionalization of Implant Surfaces: A Novel
Method to Optimize Implant Tissue Comptability شاركت فيه األستاذة الدكتورة ناهد عطية من تنظيم جامعة القديس يوسف يف 

بريوت يف 16-18 نيسان 2015؛
•  "مؤمتر مكة الثاين عشر العاملي لطب األسنان” شارك فيه األستاذ الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب األسنان من تنظيم اجلمعية السعودية 

لطب األسنان يف مكة املكرمة يف 30 آذار 20- نيسان 2015؛
•  زيارة كلية طب االسنان وحضور ترتيبات وإجراء امتحان OSCE شارك فيه األستاذ الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب األسنان من تنظيم كلية 

طب األسنان جامعة هلسنكي يف فنلندا يف 21-26 نيسان 2015؛ 
طب  كلية  عميد  عثمان  عصام  الدكتور  األستاذ  فيه  شارك  األسنان  لطب  السعودية  اجلمعية  مع  بالتعاون  والعشرون”  الثاين  العلمي  •  "اليوم 
األسنان والدكتورة لوسيت سجعان والدكتورة ناهد عطية والدكتورة روال أبيض من تنظيم رابطة أطباء األسنان يف لبنان يف فندق املوفنبيك 

يف 2 أيار 2015؛
•  "اليوم العلمي السنوي” شاركت فيه الدكتورة روال أبيض والدكتور حممد ريان من تنظيم رابطة أطباء األسنان يف البقاع يف بارك اوتيل شتورا 

يف 3 أيار 2015؛
• يوم علمي شاركت فيه الدكتورة هالة ماهر من تنظيم رابطة أطباء االسنان يف صيدا يف 8 أيار 2015؛

أبيض والدكتور حسن صادق  الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب األسنان والدكتورة روال  الرابع عشر” شارك فيه األستاذ  الدويل  •  "املؤمتر 
والدكتورة شريين بدر والدكتور ناير أبو السعد من تنظيم كلية طب األسنان يف اجلامعة اللبنانية يف 13-16 أيار 2015؛

•  إطالق كتاب جديد عنوانه Sinus Grafting Techniques: A Step-by-Step Guide شارك فيه األستاذ الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب 
األسنان من تنظيم نقابة أطباء االسنان يف لبنان يف مقر النقابة يف 21 أيار 2015؛ 

 Fimalco شاركت فيها الدكتورة شريين بدر من تنظيم Nu Smile Zirconia Anterior and Posterior Ceramic Crowns ورشة عمل بعنوان  •
Dental يف خمترب الكلية يف 21 أيار 2015؛

•  "اليوبيل الذهبي” شارك فيه األستاذ الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب األسنان من تنظيم نقابة أطباء األسنان يف لبنان يف منتجع املريامار 
يف 23 أيار 2015؛

•  "اليوم العلمي الثاين والعشرين” شارك فيه األستاذ الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب األسنان من تنظيم رابطة أطباء األسنان الضاحية 
اجلنوبية يف النكسرت احلازمية يف 23 أيار 2015؛

•  اجتماع اللجنة التنفيذية املوسعة جلمعية كليات طب األسنان العربية شارك فيه األستاذ الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب األسنان من 
تنظيم األمانة العامة جلمعية كليات طب األسنان العربية يف كلية طب األسنان يف اجلامعة األردنية يف 27-29 أيار 2015؛

•  "التجمع اإلسالمي ألطباء االسنان 2015” شارك فيه األستاذ الدكتور عصام عثمان عميد كلية طب األسنان من تنظيم نقابة أطباء األسنان يف 
لبنان يف بريوت يف 30 أيار 2015؛

الدكتور رامي عباس  9th International Congress of the OPTL - Advanced Practice in Physiotherapy شارك فيه  •  مؤمتر بعنوان 
والدكتور أمين اخلطيب من تنظيم Physical Therapy Order يف فندق الهيلتون حبتور يف 13-14 أيلول 2014؛

2nd National Congress on Organ Procurement and Transplantation شاركت فيه الدكتورة نسرين عزت والدكتورة  •  مؤمتر بعنوان 
نقابة  يف   National Organization for Organ Donation and Transplantation تنظيم  من  فواز  مرينا  واآلنسة  الشرقاوي  عواطف 

املمرضني 9 تشرين األول 2014؛
القديس  جامعة  يف  الشرقاوي  عواطف  الدكتورة  فيه  شاركت   Advisory Council for Medical Education in Lebanon بعنوان  •  مؤمتر 

يوسف يف بريوت يف 12 تشرين األول 2014؛
•  مؤمتر بعنوان Cancer Awareness Forum on the Manipulation of Simulated Scenarios شارك فيه السيد إبراهيم قضماين من تنظيم 

مركز كليمنصو الطبي يف بريوت يف 17 تشرين األول 2014؛
?DPT in Lebanon: Do We Need It شارك فيه الدكتور رامي عباس من تنظيم مستشفى عني وزين يف الشوف يف 5  •  مؤمتر بعنوان 

تشرين الثاين 2014؛
•  مؤمتر بعنوان Current Trends in Spasticity Management شارك فيه الدكتور رامي عباس من تنظيم مستشفى عني وزين يف الشوف 

يف 5 تشرين الثاين 2014؛
International Conference on Medical Education شاركت فيه الدكتورة نسرين عزت والدكتورة إميان زهران والدكتورة  •  مؤمتر بعنوان 
سوسن مصطفى والدكتورة عواطف الشرقاوي والسيدة مرينا فواز والسيد إبراهيم قضماين والسيدة راحيل احلجريي من تنظيم اجلامعة 

اللبنانية األمريكية يف فندق املوفنبيك يف بريوت يف 21-22 تشرين الثاين 2014؛
•  ورشة عمل بعنوان Tips for Improving OSCE شاركت فيه الدكتورة نسرين عزت والدكتورة عواطف الشرقاوي من تنظيم اجلامعة اللبنانية 

األمريكية يف جبيل يف 22 تشرين الثاين 2014؛

•  ورشة عمل بعنوان Developing and Scoring Simulation based Assessment شاركت فيها السيدة مرينا فواز والسيد إبراهيم قضماين 
والسيدة راحيل حجريي من تنظيم اجلامعة اللبنانية األمريكية يف جبيل يف 22 تشرين الثاين 2014؛

سوسن  والدكتورة  زهران  إميان  والدكتورة  عزت  نسرين  الدكتورة  فيه  شاركت   The XIth Makassed Medical Congress بعنوان  •  مؤمتر 
مصطفى والدكتورة عواطف الشرقاوي والسيدة مرينا فواز والسيد إبراهيم قضماين والسيدة راحيل احلجريي من تنظيم مستشفى املقاصد 

يف فندق الهيلتون حبتور يف 27-29 تشرين الثاين 2014؛
 12th conference on Sustainable Energy and Water Resource Manager for Food Security in the Arab Middle مؤمتر بعنوان  •

East شاركت فيه الدكتورة ندى الدرة من تنظيم Arab Academy of Sciences يف احلمرا يف 12-13 كانون األول 2014؛
 Association of تنظيم  ابتسام صعب من  الدكتور رامي عباس والدكتورة  Congress for Physical Therapists شارك فيه  بعنوان  •  مؤمتر 

Physical Therapists يف بيت الطبيب يف 13 كانون األول 2014؛
Annual Conference of the Arab Forum for Environment and Development شاركت فيه الدكتورة ندى الدرة من  •  مؤمتر بعنوان 

تنظيم AFED يف األردن يف كانون األول 2014؛
•  مؤمتر بعنوان Obesity: A Global Challenge-Surgical, Nutritional, and PT Considerations شارك فيه الدكتور رامي عباس والدكتورة 

ابتسام صعب من تنظيم مؤسسة حممد خالد االجتماعية يف بريوت يف 6 شباط 2015؛
•  "املنتدى العربي لسالمة الغذاء ومعايري اجلودة” شاركت فيه الدكتورة ندى الدرة من تنظيم االحتاد العام للغرف العربية بالتعاون مع برنامج 
العربي يف 26-25  العربّية يف مبنى عدنان القصار لالقتصاد  العام للغرف  لبنان املمّول من االحتاد  اجلودة يف وزارة االقتصاد والتجارة يف 

شباط 2015؛
•  حماضرة علمية بعنوان "صحتك تبدأ بصحنك” ألقاها مدير كلية العلوم الصحية يف طرابلس األستاذ الدكتور عادل عمارة يف نقابة املهندسني 

يف 26 شباط 2015؛
• معرض إبداعي- مهنتي شاركت فيه الدكتورة ابتسام صعب من تنظيم دار األيتام اإلسالمية يف بريوت يف 18 آذار  2015؛

رعاية  حتت  التنظيمية  الهيئة  تنظيم  من  الشرقاوي  عواطف  الدكتورة  فيها  شاركت  املبكرة”  الطفولة  عرب  "السالم  بعنوان  عمل  •  ورشة 
املهندس جربان بسيل بالتعاون مع اجلمعية العاملية لطب األطفال واجلمعية اللبنانية لطب األطفال واجمللس األعلى للطفولة يف بيت 

الطبيب يف 26 آذار 2015؛
•  مؤمتر بعنوان Management of Knee Sport Injuries based on Brain Mulligan's Concept شارك فيه الدكتور رامي عباس والسيد 

سامي شحادة من تنظيم Islamic Association for Physical Therapists يف بريوت يف 17 آذار 2015؛
 Medical تنظيم  من  الصحية  العلوم  كلية  عميد  مراد  مصطفى  الدكتور  فيه  شارك   Medical Laboratory Conference بعنوان  •  مؤمتر 

Laboratory Conference يف فندق الهيلتون يف آذار 2015؛
 Egyption Nutrition and Health Coaching تنظيم  من  جنينا  دعاء  الدكتورة  فيه  شارك   ENHCA NUTRIALEX 2015 بعنوان  •  مؤمتر 

Association يف اإلسكندرية يف 2-3 نيسان 2015؛
•  مؤمتر بعنوان Expanding Boundaries and Enhancing Strategic Partnerships شاركت فيه السيدة مرينا فواز والسيدة راحيل حجريي 

من تنظيم احتاد اجلامعات العربية واجلامعة األمريكية يف بريوت يف 8 نيسان 2015؛
• مؤمتر LAAS21 شاركت فيه الدكتورة جريمني القصاص واألستاذة زينة العلي يف جامعة القديس يوسف يف 15-17 نيسان 2015؛

•  مؤمتر بعنوان 21th LAAS International Science Conference شاركت فيه الدكتورة فاطمة صالح والدكتورة عواطف الشرقاوي والدكتورة 
إميان زهران والدكتورة نسرين عزت والسيدة مرينا فواز من تنظيم جامعة القديس يوسف يف بريوت يف 15-17 نيسان 2015؛

•  مؤمتر بعنوان Assessing the Pandemic Potential of H7N9 Influenza Viruses شاركت فيه الدكتورة فاطمة صالح من تنظيم املركز 
الطبي يف اجلامعة األمريكية يف بريوت يف 24 نيسان 2015؛

•  مؤمتر بعنوان Vèmes Journees de Physiotherapie de l'USJ شاركت فيه الدكتورة ابتسام صعب والدكتور رامي عباس من تنظيم جامعة 
القديس يوسف يف بريوت يف 24 نيسان 2015؛

•  مؤمتر بعنوان Pharmacists Reality and Ambition شاركت فيها الدكتورة فاطمة صالح من تنظيم نقابة الصيادلة يف لبنان يف صور يف 
28 نيسان 2015؛

•  مؤمتر بعنوان Nutrition in Emergencies شاركت فيه الدكتورة ليلى عيتاين من تنظيم اجلامعة األمريكية يف بريوت بالتعاون مع كلية لندن 
اجلامعية يف 1-2 أيار 2015؛

•  مؤمتر بعنوان WCPT Congress/2015 شاركت فيه الدكتورة ابتسام صعب من تنظيم World Confederation for Physical Therapy يف 
سنغافورة يف 1-4 أيار 2015؛

•  مؤمتر 12e Festival de la Cuisine Traditionnelle a La Decouverte D'un Monde Nouveau شاركت فيه الدكتورة دعاء جنينا من 
تنظيم USEK يف الكسليك يف 4 أيار 2015؛

الدكتورة دعاء جنينا من  Middle East Medical Assembly Conference-Nutritional Insite in Oncology شاركت فيه  •  مؤمتر بعنوان 
تنظيم املركز الطبي يف اجلامعة األمريكية يف بريوت يف 8 أيار 2015؛
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•  مؤمتر بعنوان The Celebration of the Nursing Day شاركت فيه الدكتورة نسرين عزت والدكتورة سوسن مصطفى والدكتورة عواطف 
الشرقاوي والسيدة مرينا فواز من تنظيم نقابة املمرضني يف فندق احلبتور يف 12 أيار 2015؛

• حماضرة علمية عن التغذية السليمة يف مرحلة الطفولة شاركت فيها الدكتورة جريمني القصاص يف دار الزهراء يف 14 أيار 2015؛
•  مؤمتر بعنوان The Second National Congress on Organ Procurement and Transplantation شاركت فيه الدكتورة دعاء جنينا من 

تنظيم وزارة الصحة يف فندق الهيلتون يف 14-16 أيار 2015؛
تنظيم  من  عيتاين  ليلى  السيدة  فيه  شاركت   A Culturally Appropriate Nutrition KAP questionnaire EducA 2015 بعنوان  •  مؤمتر 

Association EducA يف تونس يف 14-16 أيار 2015؛
• مؤمتر بعنوان Rachialgie شاركت فيه الدكتورة ابتسام صعب والدكتور رامي عباس يف جامعة القديس يوسف يف بريوت يف 16 أيار 2015؛

 Walking Through and towards Quality in Physiotherapy Patient File Documentation: Theory and Practice •  مؤمتر بعنوان 
شاركت فيه الدكتورة ابتسام صعب والدكتور رامي عباس والسيد أمين اخلطيب من تنظيم LGU يف املنت يف 22 أيار 2015؛

•  مؤمتر بعنوان 2nd STEMs: Stem Cell Educational and Medical Symposium شاركت فيه الدكتورة فاطمة صالح من تنظيم اجلامعة 
اللبنانية يف الفنار يف 29-30 أيار 2015؛

•  مؤمتر بعنوان Times Higher Education: The MENA Universities Summit شاركت فيه الدكتورة هانيا النقاش عميدة الدراسات العليا 
والبحوث يف جامعة قطر يف 23 شباط 2015؛

•  ندوة بعنوان The 7th Annual International Symposium on University Rankings and Quality Assurance شاركت فيه الدكتورة هانيا 
النقاش عميدة الدراسات العليا والبحوث يف بلجيكا يف 23 شباط 2015؛

النقاش عميدة  الدكتورة هانيا  Middle East and North Africa Association for Institutional Research شاركت فيه  بعنوان  •  مؤمتر 
الدراسات العليا والبحوث يف اجلامعة اللبنانية األمريكية يف جبيل يف 18 آذار 2015؛

هانيا  الدكتورة  فيها  شاركت   The 1st Annual Scientific Research Update: Medicine and Biomedical Research بعنوان  •  مؤمتر 
النقاش عميدة الدراسات العليا والبحوث يف جامعة الدمام يف السعودية يف 5 نيسان 2015؛

العليا  الدراسات  عميدة  النقاش  هانيا  الدكتورة  فيه  شاركت   Horizon 2020: Advances in Sciences and Technology بعنوان  •  مؤمتر 
والبحوث يف جامعة القديس يوسف من 15-17 نيسان 2015؛

•  حماضرة بعنوان Arab Research and Knowledge Society: A New Critical Perspective شاركت فيها الدكتورة هانيا النقاش عميدة 
الدراسات العليا والبحوث يف جامعة سيدة اللويزة يف 5 أيار 2015؛

•  ورشة عمل بعنوان ABC of Technology Transfer and Innovation in Academia شاركت فيها الدكتورة هانيا النقاش عميدة الدراسات 
العليا والبحوث من تنظيم Tempus يف اجلامعة األمريكية يف بريوت يف 11 أيار 2015؛

•  ورشة عمل بعنوان Future of e-Learning in Lebanon: Launching the Debate شاركت فيها الدكتورة هانيا النقاش عميدة الدراسات 
العليا والبحوث من تنظيم Erasmus يف جامعة سيدة اللويزة يف 28 أيار 2015.
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المكتبات

التطورات  مع  خاصة  اجلامعة  وتقومي  تقييم  خاللها  من  ميكن  التي  املعايري  من  أصبحت  حيث  اجلامعية،  املؤسسات  أهم  من  املكتبات  ُتعد 
التكنولوجية واملعلوماتية والتوجه الرقمي يف اقتناء اجملموعات.

ويف هذا اإلطار، فإن أهداف مكتبات اجلامعة تعترب من أهداف اجلامعة والسياسة التعليمية والبحثية، إذ تهدف إىل توفري مصادر معلومات على 
اختالف أشكالها وأنواعها، وتنظيمها ومعاجلتها فنيًا وإلكرتونيًا. 

كما أنها تسعى إىل التحول إىل املكتبات الرقمية مبواصفات عاملية ضمن خطة اسرتاتيجية تتناول كافة املتطلبات واإلجراءات، عرب املرور بثالث 
مراحل متتالية:

• مكننة جميع اإلجراءات والعمليات يف املكتبة، اإلدارة اإللكرتونية للرصيد واالهتمام بتدريب املكتبيني على األنظمة ذات املواصفات العاملية؛
•  تزويد املكتبة باملصادر اإللكرتونية، وتدريب وتنمية مهارات املستفيدين على البحث واالسرتجاع، مع وجود تقييم ومسوحات دورية على جميع 

املستويات؛ 
تطوير  على  والعمل  اإلنرتنت،  شبكة  عرب  واالرتباط  التشابك  خالل  من  والدويل  احمللي  املستوى  على  لها  املوازية  باألنظمة  العالقات  •  إرساء 

النظام والتقدم املستمر باخلدمات.
ويف سبيل نشر أهمية املكتبات وإشراك الطالب وتوعيته بقيمتها، أقيم هذا العام عّدة نشاطات نوعية وهي:

Book Exchange Day، مت خالله إهداء الطالب ما يقارب 1200 كتاب، تتناول موضوعات متنوعة بني الثقافة واألدب والقانون  •  يوم تبادل الكتب 
والبيئة يف حرم بريوت؛ 

للكتاب، حيث أقيمت مسابقات ثقافية وعلمية، مت خالله توزيع جوائز قيمة على الطالب  العاملي  اليوم  Library Day ملناسبة  •  يوم املكتبات 
الرابحني يف حرم بريوت؛

• يوم تبادل الكتب Book Exchange Day يف فرع طرابلس؛
• يوم املكتبات Library Day تضمن Book Exchange  وLibrary Quiz ومعرضًا للكتب يف فرع طرابلس.   

أواًل: السياسة العامة للمكتبة
•  يتم العمل على مؤشرات األداء KPI، التي من شأنها حتسني عناصر اجلودة يف تقدمي اخلدمات للطالب والهيئة التعليمية. وقد مت حتى اآلن 

إجناز العمل على 27 مؤشر أداء تتعلق باجملموعات املكتبية واملصادر اإللكرتونية والتجهيزات واخلدمات املتوافرة يف املكتبات؛
والتصنيف،  الفهرسة  واملفتوحة،  اإللكرتونية  املصادر   / املكتبية  اجملموعات  )تنمية  املكتبة:  أقسام  كافة  يف  العمل  سياسات  وضع  •  مت 

أرشيف الصور، املكننة، خدمات اإلعارة / اإلعارة املتبادلة، التدريب(، وذلك باالعتماد على معايري االحتاد الدويل للمكتبات IFLA؛
• مت تشكيل جلان مكتبات من كافة الكليات، مكونة من بعض أفراد الهيئة التعليمية من أجل تفعيل دور املكتبة يف العملية التعليمية والبحثية؛

• مت جتديد االتفاقيات مع كل من احتاد املكتبات اجلامعية اللبنانية، وأيضا احتاد املكتبات لإلعارة املتبادلة بني املكتبات اللبنانية؛
• مت تفعيل االتفاقية مع مكتبة اإلسكندرية؛

• مت جتديد االشرتاك بعضوية االحتاد الدويل للمكتبات IFLA؛
• مت جتديد االشرتاك بعضوية جمعية املكتبات اللبنانية؛

• متت زيادة املوازنة اخملصصة للمكتبات يف ضوء التطور احلاصل على مستوى زيادة حجم اجملموعات واالشرتاكات باملصادر اإللكرتونية.

ثانيًا: تنمية اجملموعات املكتبية
أفراد  ميد  الذي  اجملموعات  تنمية  قسم  خالل  من  األكادميية  واملناهج  يتوافق  مبا  باستمرار  وحتديثها  جمموعاتها  زيادة  على  الكليات  تعمل 
الهيئة التعليمية بأحدث املنشورات العاملية يف كافة التخصصات املتوفرة يف اجلامعة بهدف االختيار منها. وقد بلغ حتى اآلن حجم اجملموعة 
املطبوعة  العلمية  الدوريات  من  مبزيد  االشرتاك  مت  كما  طالب.   10000 يوازي  طالب  عدد  مع  إلكرتوين  كتاب  و92000  وأطروحة  كتاب   111000 يقارب  ما 

واإللكرتونية بزيادة بلغت 25 يف املئة عن العام املاضي. 

ثالثًا: الفهرسة والتصنيف 
تعتمد عمليات الفهرسة والتصنيف على معيار Marc 21، غري أنه يتم التوجه نحو نظام RDA - وهي طريقة متقدمة وحديثة يف الفهرسة - 

تشمل التسجيالت البيبليوغرافية والبيانات اإلسنادية وبيانات املواضيع اإلسنادية. 
وقد مت اعتماد هذه السنة، فهرسة مقاالت الدوريات التي تشرتك بها اجلامعة، بحيث أصبح باإلمكان البحث مبقال الدورية وليس فقط بعنوانها.

رابعًا: قواعد البيانات اإللكرتونية
يرتبط عدد االشرتاكات بقواعد البيانات اإللكرتونية بعدد الطالب اإلجمايل يف اجلامعة، وعليه فإن اجلامعة بصدد الزيادة السنوية املطردة بعدد 
االشرتاكات. وقد مت االشرتاك هذه السنة بـ أربع قواعد بيانات جديدة متخصصة، أي بزيادة نسبتها 20 يف املئة، ليصبح إجمايل عدد قواعد البيانات 

24 قاعدة بيانات حتتوي على اآلالف من املقاالت العلمية احملكمة والكتب اإللكرتونية، حيث تغطي كافة التخصصات املتوفرة يف اجلامعة.
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خامسًا: املصادر اإللكرتونية املفتوحة
اإللكرتونية  اإلنرتنت إىل اجملموعة  األكادميية والبحثية على شبكة  العديد من املصادر املفتوحة املتوافرة يف مواقع املؤسسات   مت إضافة 

املتوفرة يف اجلامعة، ومت تصنيفها بحسب الكليات والتخصصات. 

سادسًا: أرشيف الصور
باألبيض واألسود )تقدر بحوايل 20000 صورة( يرجع  العلمية من خالل امتالكها جملموعة من الصور  متلك اجلامعة ذاكرة مضيئة يف مسريتها 
تاريخها إىل بداية اخلمسينات من القرن املاضي. وقد بوشر العمل مبشروع رقمنة هذه الصور وفهرستها وتصنيفها بهدف حفظها وصيانتها 

ونشرها على موقع اجلامعة. 

سابعًا: الكتب النادرة واخملطوطات
 قام وفد من قسم الرتميم واخملطوطات يف جامعة الكسليك بزيارة اجلامعة، ومت استعراض الكتب النادرة واخملطوطات املتوفرة. ويتم العمل 
بينهما بشأن صيانة ورقمنة هذه اجملموعة  اتفاقية فيما  بتوقيع  ان تقوم اجلامعتان  الالزمة حيث من املتوقع  حاليًا على جتهيز املعلومات 

النادرة.

ثامنًا: اخلدمات
E-Booking •

متت إضافة اخلدمة هذه السنة، أي احلجز اإللكرتوين للكتب، والتي أصبح مبوجبها املستفيد قادر على حجز كتاب يريد استعارته من منزله أو من 
أي مكان دون حاجة اىل اجمليء اىل املكتبة. 

• اجلردة اإللكرتونية
 ،DDDD DDDDDDDDD مت تفعيل خدمة اجلردة اإللكرتونية، من النظام املعتمد يف مكننة األعمال املكتبية يف اجلامعة، من خالل استخدام جهاز

ُتمكن أمناء املكتبات من القيام باجلردة السنوية للكتب، ملعرفة الكتب املفقودة والتالفة خالل فرتة زمنية قصرية.
• تدريب الطالب

املرجعية  االستشهادات  كتابة  وكيفية  البيانات،  وقواعد  اإللكرتونية  املصادر  يف  البحث  كيفية  وعلى  املكتبة  استخدام  على  الطالب  تدريب  مت 
ضمن ما يسمى بصفوف املكتبة.

• ورش عمل ألعضاء الهيئة التعليمية
مت القيام بورشات عمل تتعلق باملكونات املعرفية يف املكتبات ألعضاء الهيئة التعليمية يف بعض كليات اجلامعة.

• التعشيب
مت القيام بعملية تعشيب للكتب املوجودة يف املكتبات من قبل جلان املكتبات املكونة من بعض أفراد الهيئة التعليمية، وسحب جميع الكتب 

التي مل تعد تتوافق واملناهج األكادميية التي تدرس يف اجلامعة.
• خدمات أخرى

-  مت إنشاء صفحة املكتبات على موقع اجلامعة على اإلنرتنت، متكن الطالب واألساتذة من البحث يف الفهرس اإللكرتوين للمكتبة، حجز الكتب، 
الدوريات  التي تشرتك اجلامعة بها والتي تضم اآلالف من  البيانات اإللكرتونية  البحث يف قواعد  التي تقدمها املكتبة، كذلك  معرفة اخلدمات 

والكتب اإللكرتونية. 
-  مت تقدمي العديد من اخلدمات كاإلعارة واإلعارة املتبادلة بني املكتبات، التصوير والطباعة، اخلدمة املرجعية وخدمة اإلرشاد والتوجيه، اإلحاطة 

اجلارية للمجموعات اجلديدة التي ترد اىل املكتبة الخ. 
-  مت إصدار إحصائيات شهرية تتعلق بـ إعارة الكتب، حضور الطالب إىل املكتبة، اإلعارة املتبادلة بني املكتبات اجلامعية اللبنانية، استخدام املصادر 

اإللكرتونية، الدورات التدريبية للطالب حول كيفية استخدام املكتبة والبحث يف املصادر اإللكرتونية. 
- مت إعداد ثالثة استبيانات: 

األول: يتعلق باملكتبات من حيث )املوظفون - اجملموعات - املصادر اإللكرتونية - التجهيزات - التسهيالت املادية - األمن والسالمة الخ(.  
الثاين: خاص بالهيئة التعليمية، ملعرفة حجم االستفادة من خدمات املكتبة، ومدى رضاهم عن هذه اخلدمات التي تقدم لهم.

الثالث: خاص بالطالب ملعرفة حجم االستفادة من املكتبة أو العزوف عنها، ومدى رضاهم عن اخلدمات املقدمة لهم.
وقد مت حتليل نتائج االستبيانات وحتديد الواقع احلايل للمكتبات من حيث اجملموعات والتجهيزات واخلدمات يف إطار خطة متكاملة متطورة.

تاسعًا: النظام املتكامل للمكتبات
تعتمد املكتبة يف أعمالها املمكننة على نظام لبناين حملي Berytos، وعلى األنظمة الفرعية املتوفرة فيه، وهي التزويد اإللكرتوين، الفهرسة 
والتصنيف اإللكرتوين، اإلعارة اإللكرتونية، األرشفة اإللكرتونية. وقد مت هذه السنة إضافة وتفعيل كل من اجلردة اإللكرتونية، وأيضًا احلجز اإللكرتوين 

للكتب.

يوم تبادل الكتب Book Exchange Day يف فرع طرابلس )13 شباط 2015( يوم تبادل الكتب Book Exchange Day يف حرم بريوت )12 شباط 2015(

يوم املكتبات Library Day يف حرم بريوت )30 نيسان 2015(يوم املكتبات Library Day يف فرع طرابلس )29-30 نيسان 2015(



حصاد وعطاء
أهنىء جامعة بيروت العربية على االعتماد الدولي من هيئة الــ )FIBAA( وما يعني ذلك من 
الثقة الدولية التي تتمتع بها جامعتنا، وأنا متأكد أن هذا االعتماد ما هو إال حافز للمزيد من 
اإلنجاز. إن هذه الجامعة العريقة التي قاربت على االحتفال بعيدها الستين تقريبًا، كانت أول 
محاولة أضافت ُبعدًا عربيًا على مؤسسة جامعية في بلٍد عربي. ومن ثم كان لنا أن نؤكد لهذه 

المؤسسة كل مكونات التمّيز والنجاح واالستمرارية.
فال مستقبل دون تنمية ... وال تنمية دون تعليم ... وال تعليم دون جامعة ...

أبارك للجامعة وقائدها الدكتور عمرو جالل العدوي، ونحن أصبحنا مسؤولين عن هذا اإلنجاز 
والرجاء، ووجب علينا جميعًا أن نلتف حول هذه المؤسسة ورئيسها ونعمل كل ما في وسعنا 

نحو  إمكاناتها وتوجه مسارها  الشباب وتجند  تفجر طاقات  التي  لتكون معقل اآلمال، والشرارة 
القرن  العربية في  ليبنوا األوطان  العربي  الشباب  بعد جيل من  والتقدم، فينطلق جيل  اإلقدام 
الزمان، وبنفس  به قيادات شابة منذ قرن من  الذي قامت  الحماس  بنفس  والعشرين،  الحادي 

العزيمة التي أطلقت في شعوبنا عنان الفكر واإلبداع، وفتحت أبواب البناء والتعمير. 

األستاذ الدكتور اسماعيل سراج الدين
مدير مكتبة اإلسكندرية

من حفل البيال ٣٠ أيار ٢٠١٥



الحصاد اإلداري
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مع احلصول على االعتماد املؤسسي، أثبتت اجلامعة حجم التطوير والتغيري الذي تبذله يف جمال العمل اإلداري خالل اخلمس سنوات األخرية 
سواء يف إداراتها أو مراكزها أو مكاتبها اإلدارية، وذلك من خالل االلتزام اجلاد والسعي احلثيث لنشر ثقافة اجلودة الشاملة ضمن الهيكل اإلداري 

للجامعة، فضاًل عن اتباع تقييم ذاتي يتميز بشفافية عالية يحاكي املعايري العاملية.
ويف إطار تفعيل قنوات االتصال بني رئيس اجلامعة وأمينها العام مع اجلهاز اإلداري واطالعه عن كثب بكل التغريات واملتطلبات الالزمة يف ضوء نظام 

اجلامعة اجلديد )الالئحة الداخلية(، ونظرًا ألهمية التنسيق والتطوير وتعزيزًا ألدوار املدراء واملسؤولني، مت عقد اجتماعات موسعة نلخصها بالتايل:

• لقاء الرئيس مع اجلهازين األكادميي واإلداري حتضريًا للعام اجلامعي 2014-2015 يف 25 آب 2014؛
• لقاء الرئيس مع اجلهازين األكادميي واإلداري حتضريًا لفصل الربيع من العام اجلامعي 2014-2015 يف 22 كانون الثاين 2015؛

• اجتماع األمني العام مع املدراء واملسؤولني اإلداريني ملناقشة بعض املواضيع املتعلقة بإدارات اجلامعة وكلياتها يف 12 كانون األول 2014؛
• اجتماع األمني العام مع املدراء واملسؤولني اإلداريني لعرض موضوع "تقييم املوظف" يف إدارة املوارد البشرية يف 30 كانون الثاين 2015؛

•  اجتماع كل من الرئيس واألمني العام ومستشارة الرئيس للشؤون اإلدارية السيدة رندة تقش مع املدراء واملسؤولني اإلداريني يف 30 متوز 
.2015

وما مت إجنازه وإعادة توصيفه يف أغلب إدارات ومكاتب اجلامعة خالل العام اجلامعي 2014-2015 نورده فيما يلي:

أواًل: إدارة املوارد البشرية
متثل إدارة املوارد البشرية احملور األساسي لتنظيم العالقة بني اجلامعة وموظفيها بتنسيق وتوزيع األدوار بشكل تكاملي، لتحقق كل جهة 
أهدافها. وقد قامت هذه اإلدارة بإدخال العديد من التحسينات اإلدارية مع االستمرار يف تطوير العمليات اإلدارية املتعلقة باملوارد البشرية وفق 

أحدث األساليب اإلدارية وعلى أسس حديثة متاشيًا مع رؤية اجلامعة وإطارها االسرتاتيجي.
• تطوير وحتديث الهيكل التنظيمي للجهاز اإلداري

قامت اإلدارة بتطوير العمل وحتسني أداء العاملني، بحسب التايل:
- مراجعة الهياكل التنظيمية لبعض إدارات اجلامعة بهدف تعزيز الفاعلية التنظيمية؛

- حتديث وتطوير الهيكل التنظيمي لفرع اجلامعة يف طرابلس؛
- إعداد الوصف الوظيفي للوظائف التي استحدثت بعد إجراء التعديالت الالزمة على الهيكل التنظيمي.

• حتليل الوظائف باستخدام الطرق احلديثة

التطوير اإلداري

اجتماع الرئيس واألمني العام ومستشارة الرئيس للشؤون اإلدارية مع املدراء واملسؤولني اإلداريني

الرئيس ونوابه وعمداء اجلامعة
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ثانيًا: إدارة شؤون الطالب
تسعى اإلدارة إىل ترسيخ مناخ أكادميي مالئم جلميع طالب اجلامعة وتوفري أفضل اخلدمات اإلدارية التي من شأنها تعزيز عمليات القيد والتسجيل 
وجمع البيانات وتلبية االحتياجات، باإلضافة إىل تقدمي الدعم املعنوي واإلرشاد الطالبي للتغلب على املشاكل وتذليل العقبات التي قد يواجهها 
الطالب أثناء مسريته األكادميية، ويف سبيل الوصول إىل أفضل احللول تعمل اإلدارة على بث روح التواصل والتعاون والعمل اجلماعي مع الطالب 

من أجل تبادل األفكار واآلراء فيما بينها وبينهم.
وخالل العام اجلامعي 2014-2015، وضعت اإلدارة خطة لتوجيه واستقبال الطالب اجلدد انعكست ايجابًا على العملية التعليمية وسوف تستكمل 

العام القادم مع مراعاة تطويرها وسد بعض الثغرات فيها. فضاًل عن متابعة األعباء التدريسية يف جميع الكليات وتطوير الربنامج اخلاص بها.
كما عملت على إعداد دليل اجلودة ألقسام ووحدات شؤون الطالب والتنسيق مع إدارة املعلومات لتطبيق جميع اللوائح واألنظمة والتعديالت 
املطلوبة، باإلضافة إىل إعداد دراسة جدوى ملشروع إنشاء فرع أكادميي يف البقاع وحتضري ملف ترخيص وتقدميه لوزارة الرتبية والتعليم العايل. 

ثالثًا: إدارة الشؤون املالية
تعترب اإلدارة املالية إحدى اإلدارات التنفيذية الهامة يف اجلامعة، إذ تختص بإجناز كافة اإلجراءات املالية املتعلقة بالصرف من اعتمادات امليزانية 
السنوية للجامعة وحتصيل الواردات وإثبات ذلك حماسبيًا وفق املعايري املعتمدة لتتمكن من إعداد احلسابات اخلتامية يف نهاية العام اجلامعي. 

وتعتمد بذلك على برامج حماسبية متقدمة تفي بالغرض من حيث الدقة والسرعة املطلوبة إلجناز العمل.
وخالل العام املنصرم مت عقد اجتماعات شهرية دورية تناولت ما ميكن ان يواجه املوظفني خالل عملهم أو تعاطيهم مع األقسام األخرى وإيجاد 
احللول السريعة واملناسبة، مما ينعكس إيجابًا على الطالب من حيث سهولة تسديد األقساط وإجراء املعامالت املالية بأقل خطوات ممكنة 
وبأسرع وقت متاح. كما مت توقيع اتفاق مع أحد أهم مكاتب التدقيق يف لبنان لتطبيق معايري احملاسبة الدولية وإظهار القوائم املالية بناًء على 
النشاطات الطالبية بشكل خاص وبعض نشاطات اجلامعة بشكل عام واحلصول على دعم من  املعايري املعتمدة دوليًا، باإلضافة إىل متويل 

املصارف احمللية لعملية التمويل، وذلك من خالل استثمار اجلامعة يف السوق احمللي عرب هذه املصارف.

قامت إدارة املوارد البشرية بدراسة الوظائف يف بعض اإلدارات وتوصيفها مبسمياتها اخملتلفة عرب استخدام مناذج لتحليل الوظائف، وذلك 
على الشكل التايل:

-  مت إجراء مقابالت مع املوظفني ورؤسائهم لالستفسار عن املهام التي يقومون بها وذلك باستخدام استمارة عامة جلمع املعلومات عن 
الوظائف؛

- مت توزيع منوذج )تقرير املوظف اليومي( وذلك جلمع املعلومات عن الوظائف بطريقة مفصلة؛
- مت إعداد الوصف الوظيفي واملهام والواجبات التي تناط بكل وظيفة؛

- متت دراسة وسائل حتسني العمل وزيادة فاعليته؛
- مت حتديث املسميات الوظيفية وذلك طبقًا للمهام التي يقوم بها املوظف.

• دراسة اإلجراءات والنماذج املستخدمة والعمل على تطوير اخلدمة
- مّت تطوير أساليب وإجراءات العمل عن طريق حتليل ودراسة اإلجراءات اإلدارية؛

- مّت إعداد مناذج جديدة باإلضافة إىل تطوير النماذج املستخدمة يف اإلدارة سابقًا يف إدارة املوارد البشرية.
• تطوير نظام تقييم األداء

- قامت اإلدارة بتطوير نظام تقييم األداء واستمارات التقييم بهدف حتسني أداء العاملني ورفع انتاجيتهم؛
األهداف  حتديد  آلية  شرح  ومّت  تنفيذه،  كيفية  وشرح  النظام  هذا  أساسيات  تداول  مت  حيث  الكليات  ومسجلي  املدراء  مع  اجتماع  عقد  -  مّت 
للموظفني على أن تكون أهداف ذكية وحمددة ومن شأنها حتقيق أهداف اإلدارة املرجوة وبالتايل حتقيق األهداف االسرتاتيجية للجامعة ككل.

- مت إعداد منوذج تقييم أداء منتدب للتدريس بالساعات بالتنسيق مع كلية إدارة األعمال.
• استخدام وسائل جديدة لإلعالن عن الوظائف

اعتماد  إىل  باإلضافة   ،HireLebanese BAU Alumni، ومواقع خارجية  داخلية مثل موقع اجلامعة وصفحة  إلكرتونية  استخدام عدة مواقع  مت 
مصادر خمتلفة لإلعالن عن الوظائف الشاغرة مما تسرع وتوفر يف الوقت وتكاليف التعيني لشغل املناصب بأفضل املرشحني.

• وضع برامج توجيهية للموظفني اجلدد
املوظف  بني  األوىل  املواجهة  يف  إيجابي  انطباع  خللق  وتوجيههم  اجلامعة  يف  اجلدد  املوظفني  لتعريف  توجيهي  برنامج  وتطبيق  إعداد  - مت 

وحميط عمله ملا مينت العالقات املهنية ويعززها؛
• قياس أداء إدارة املوارد البشرية

متر اإلدارة مبراحل انتقالية مهمة يف جمال التطوير والتحسني اإلداري، لذلك كان ال بد من استخدام مؤشرات األداء األساسية للتعرف على مدى 
النجاح يف حتقيق األهداف املرسومة ومعرفة مستوى اإلجناز والتقدم يف العمل.

 هذا وتسعى اإلدارة إىل تطوير العمل اإلداري من خالل السعي املستمر والعمل الدؤوب على املواضيع التالية:
- إنشاء منظومة متكاملة من السياسات واإلجراءات واألنظمة املتطورة وفق أفضل املمارسات يف جمال املوارد البشرية؛

من  الكثري  وتاليف  جهة،  من  للجامعة  والوالء  باالستقرار  الشعور  وخلق  العاملني  دخل  حتسني  شأنه  من  جديد  وحوافز  مرتبات  نظام  -  إنشاء 
مشاكل العمل وانخفاض املعنويات من جهة أخرى؛

-  حتديث مناذج املقابالت وذلك بالتنسيق مع قسم التوظيف، بحيث تكون مبنية على دراسة الكفاءات من أجل ضمان االختيار املثايل للمرشحني 
لشغل الوظائف الشاغرة؛

إدارة  نظام  األداء،  تقييم  التدريب،  التوظيف،  مثل  باإلدارة  املتعلقة  املمارسات  وكافة  البشرية  املوارد  معلومات  إلدارة  متكامل  نظام  -  اختيار 
املهام  إمتام  يف  املساعدة  البشرية،  املوارد  إجراءات  وتسهيل  تطوير  سبيل  يف  وذلك  األساسية  اإلدارة  وظائف  من  وغريها  املواهب 
ما  كل  يف  ومتكاملة  موحدة  إحصائيات  وتوفري  اإلدارة،  تقدمها  التي  اخلدمات  مبستوى  االرتقاء  أكرب،  وكفاءة  أسرع  بوقت  اإلدارية  والعمليات 

يختص مبعلومات املوارد البشرية يف اجلامعة.

مساعد األمني العام للشؤون اإلدارية ومديرة املوارد البشرية ورئيسة قسم املوارد البشرية 
بالتكليف لفرع طرابلس يف حفل تخرج الدفعة الثانية لفرع عاصمة الشمال )9 حزيران 2015(

من حفل التخرج السنوي يف حرم الدبية )11 حزيران 2015(

جملس أمناء اجلامعة بعد التصديق على مشروع إنشاء فرع أكادميي يف البقاع

من االجتماعات الدورية إلدارة الشؤون املالية

من االجتماعات مع هيئة االعتماد الدويل FIBAA )22 تشرين األول 2014(
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رابعًا: إدارة العالقات العامة 
الداخلي واخلارجي، وذلك مبا  العامة للجامعة على املستوى اإلعالمي والتواصل  العالقات  العامة اجلهة اخملتصة بتطوير  العالقات  ُتعد إدارة 
يتوافق مع اهداف اجلامعة وخططها وبراجمها وهيكلها التنظيمي. وقد مت حتديث األقسام بشكل يتوافق مع خدمة أهداف اإلدارة لتقوم بإبراز 
املؤسسي  االعتماد  ملتطلبات  استجابة   Quality Manual الـ  اجلودة  ضمان  دليل  إعداد  عن  فضاًل  واملتطور،  الالئق  بالشكل  اجلامعة  صورة 
الدويل. وخالل العام اجلامعي 2014-2015، أضافت اإلدارة إىل سجلها العديد من األعمال والنشاطات اإلبداعية، فضاًل عن تنظيم عملية التواصل 
بني اجلامعة واجلهات الداخلية واخلارجية مبا يضمن تعزيز جماالت التعاون احمللي والدويل، واستضافة شخصيات ووفود من خمتلف قطاعات 
اجملتمع. كما عملت وبالتعاون مع الكليات واملراكز يف اجلامعة على تنظيم احملاضرات العلمية واملؤمترات، إىل جانب ورشات عمل تفاعلية 
ومسرحّية  فنية  وأمسيات  معارض  عدة  العامة  العالقات  إدارة  أقامت  وثقافية  تربوية  وكضرورة  للجامعة.  الثقايف  املوسم  إطار  يف  وندوات 

فّصلت يف صفحات التقرير عرب حماوره اخملتلفة.

خامسًا: إدارة النشاطات الطالبية
تهدف اإلدارة إىل تعزيز رسالة اجلامعة من خالل خلق فرص واسعة وغنية لصقل املواهب واملهارات وبناء عالقات متينة ووطيدة بني الطالب 
من خمتلف الكليات عرب تنظيمها جملموعة متنوعة من املناسبات والفعاليات الثقافية والفنية واالجتماعية والرياضية، التي تسعى من خاللها 
إىل تنمية شخصية الطالب وتطوير مفهوم القيادة لديه، وتعزيز انخراطه يف احلياة الطالبية اجلامعية. ومت خالل العام األكادميي 2014-2015، تطوير 

هيكلية اإلدارة لتشمل األقسام التالية: النشاطات الرياضية والنشاطات الفنية واالجتماعية واخلدمات اللوجستية واالعالن.

سادسًا: مكتب الرقابة الداخلية
ُيعول على مكتب الرقابة الداخلية يف اجلامعة الكثري بعد احلصول على االعتماد املؤسسي، فهذا املكتب يدعم اإلدارة العليا من خالل تقدمي 
التقارير الدورية عن اإلدارات كافة. كما يسعى لنقل واقع إدارات اجلامعة احلقيقي من جهة تنفيذ اللوائح واألنظمة والسياسات وااللتزام بها أمام 

اإلدارة العليا، وذلك كله للحفاظ على املكانة التي وصلت إليها اجلامعة وإدارتها وضمان جودة العمل واستمراريته.

أعمال املكتب للعام ونشاطاته
• قام املكتب بدراسة اإلدارات التالية:

- إدارة شؤون الطالب؛
- إدارة الشؤون الهندسية والشؤون العامة؛

- إدارة املشرتيات؛
- إدارة الشؤون املالية.

ومت رفع تقرير نهائي عن تلك اإلدارات بعد مناقشتها مع املدراء املسؤولني عنها إىل رئيس اجلامعة.
أما بالنسبة إلدارة الشؤون املالية فقد مت إعداد التقرير املبدئي ملناقشته مع اإلدارة املذكورة متهيدًا إلعداد التقرير النهائي ورفعه للرئيس.

• قام املكتب بالتنسيق والتعاون مع مكتب التدقيق اخلارجي باألمور التالية:
- تزويد املكتب بالبيانات واملعلومات والتقارير اخلاصة باإلدارات التي متت دراستها؛

- املشاركة يف االجتماعات مع مدراء اإلدارات ويف اجلوالت امليدانية على اإلدارات يف حرم اجلامعة؛
- املشاركة بزيارة لفرع اجلامعة يف طرابلس؛

- املشاركة بزيارة حلرم اجلامعة يف الدبية.

سابعًا: مكتب العالقات الدولية
يتطلع مكتب العالقات الدولية إىل تعزيز الصورة الدولية للجامعة كمركز عاملي للتميز يف التدريس والبحث العلمي ودعم نوعية املعرفة من خالل 

الشراكات العاملية وحركة انتقال الطالب واملوظفني.
أعمال املكتب للعام ونشاطاته

• عمل املكتب على متابعة مشاريع تبادل األساتذة والطالب من خالل برنامج ERASMUS MUNDUS املمول من االحتاد األوروبي؛
• عزز املكتب جماالت التعاون مع عدد من اجلامعات واملؤسسات والشركات واجلهات احمللية، وقد شملت: 

-  برامج الشهادة املزدوجة، التعليم املشرتك واألبحاث والنشاطات الثقافية املشرتكة، تبادل األساتذة والطالب بني اجلامعتني، برامج التطوير 
املهني للعاملني، مشاركة املواد واملوارد التعليمية مع عدد من اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل التي وقعت إتفاقيات معها يف:

< جامعة La Verne - الواليات املتحدة األمريكية يف 15 آب 2014؛
< The Institute Lorenzo De’Medici - إيطاليا يف 21 آب 2014؛

< جامعة الفيصل - اململكة العربية السعودية يف 12 نيسان 2015.
- جماالت التعليم وتبادل اخلربات، كتنظيم الندوات والدورات التدريبية مع شركة ترابة سبلني يف 24 شباط 2015

-  التعليم املشرتك واألبحاث والنشاطات الثقافية املشرتكة، كما تبادل األساتذة والطالب، ومشاركة املواد واملوارد التعليمية، وتنظيم الندوات 
مع اجلامعة اللبنانية يف 22 تشرين األول 2014

- تدريب الطالب مع وزارة البيئة يف 10 آذار 2015
-  توفري منحة سنوية لعدد حمدود من طالب الدكتوراه املقبولني واملسجلني يف اجلامعة مع اجمللس الوطني للبحوث العلمية CNRS يف 13 

أيار 2015
- تبادل وتنظيم الندوات والدورات التدريبية مع قيادة اجليش اللبناين يف 10 حزيران 2015.

إدارة النشاطات الطالبية مع دعم طاّلبي يف حفل التخرج السنوي يف حرم الدبية
)11 حزيران 2015(

أسبوع توجيه الطالب اجلدد لعام 2015-2014

 Peace ضمن Erasmus Mundus بعض الطالب من برنامج 
Project يف اجلامعة

حماضرة لإلعالم عن برامج تبادل األساتذة والطالب PEACE, PEACEII يف حرم الدبية )4 كانون االول 2014(

إدارة العالقات العامة مع الرئيس والفنان غي مانوكيان يف العيد اخلامس واخلمسني 
للجامعة يف فندق احلبتور )5 تشرين الثاين 2014(

من معرض منحوتات )الرقصة األخرية( للفنان يحيى سربيه )23 نيسان 2015(
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ثامنًا: املكتب الفني
يلتزم املكتب تقدمي الدعم الفني والعمل بروح الفريق مع اجلهازين األكادميي واإلداري، حيث يعد مصدرًا موثوقًا لعملية إمداد قطاعات اجلامعة 
ببيانات عدة منها معلومات وإحصاءات ودراسات وصور خمتلفة، وذلك متاشيًا مع رؤيته وحتقيقًا لرسالته ورسالة اجلامعة ككل. ويتابع املكتب 
مهامه من خالل عمله وتنفيذه ملنشورات ومطبوعات اجلامعة التي تعكس هويتها األكادميية واملؤسساتية وفق أعلى املعايري بهدف نقل 

وتعزيز صورة اجلامعة والتطور احلاصل فيها إىل اجملتمع اللبناين خاصة والعربي والدويل عامًة.
أعمال املكتب للعام ونشاطاته

مت تطوير هيكلية املكتب لتشمل وحدتني هما:
• وحدة البيانات والدراسات

• وحدة التقارير واملنشورات
• مت إعداد دليل ضمان اجلودة الـ Quality Manual استجابة ملتطلبات االعتماد املؤسسي الدويل؛

• متت املشاركة بإعداد وتنفيذ دليل الهوية البصرية Identity Guideline للجامعة؛
•  مت إعداد وإلقاء حماضرة حول إطالق )الهوية البصرية( يف حرم بريوت مبشاركة فروع اجلامعة األربعة مع طرح مناذج خاصة بـ:

Letterheads - PowerPoint Presentation - Email Letter - E-Signature
• مت إعداد كتاب التقرير السنوي واإلشراف على إخراجه وتنفيذه؛
• مت إعداد كتاب األبحاث العلمية واإلشراف على إخراجه وتنفيذه؛

•  مت إعداد وتنفيذ مشروع منشورات اجلامعة بالتعاون مع إدارة العالقات العامة وإدارة شؤون الطالب؛ وإدارة املكتبات لكل من حرم بريوت، حرم 
الدبية، فرع طرابلس، فرع البقاع، مراكز اجلامعة، كليات اجلامعة، برامج التصميم اجلديدة لكلية الهندسة املعمارية، واملكتبات؛

•  إعداد وتصميم عروض تعريفية عن اجلامعة )رؤية، حداثة، استمرارية( للجنة الـ FIBAA اخملولة رفع تقرير بشأن منح االعتماد املؤسسي؛
• إعداد وصياغة موقع املكتب الفني على صفحة اجلامعة اإللكرتونية.

تاسعًا: مكتب املتخرجني والتوظيف
يبذل املكتب قصارى جهده لتلبية حاجات املتخرجني ومواكبة تطلعاتهم وآمالهم ودعمهم واالهتمام بشؤونهم ومرافقة خطاهم نحو النجاح 
وإيجاد فرص العمل الالئقة بهم ومبستواهم العلمي للمحافظة على العالقة املتينة والطيبة التي تربطهم بجامعتهم، وتأمني املرجع الصالح 

واملالذ اآلمن لهم.
أعمال املكتب للعام ونشاطاته

• عمل املكتب كما كل عام على عدة أمور نوردها كالتايل:
- حتديث قاعدة بيانات املتخرجني من خالل التواصل معهم؛

- تعزيز العالقات مع جمعيات املتخرجني؛
- تعزيز مشاركة املتخرجني يف نشاطات اجلامعة اخملتلفة؛

- إنشاء جتمعات للمتخرجني يف اخلارج؛
- استحداث بطاقة للمتخرجني الستخدامها يف مرافق اجلامعة اخملتلفة مثل النادي الرياضي، املكتبات، مالعب اجلامعة وغريها؛

- تأمني فرص عمل مناسبة للمتخرجني يف الشركات احمللية والعاملية املوجودة يف لبنان واخلارج.
- تشجيع املتخرجني على توفري فرص التدريب للطالب؛

- إنشاء مكتب للمتخرجني يف طرابلس؛
- حتفيز تعاون أصحاب املصالح من املتخرجني على إيجاد وظائف مناسبة للمتخرجني اجلدد؛

- متابعة احتياجات سوق العمل ومتابعة الفرص والوظائف املتوفرة داخل لبنان وخارجه؛
- تقدمي الدعم املعنوي واملادي للجامعة.

• اهتم املكتب بتعزيز عالقاته بالطالب واخلريجني، من خالل:
- تنظيم رحلة إىل الثلج فاريا-فقرا -كفر ذبيان شارك فيها عدد من املتخرجني وأعضاء هيئة التدريس وعائالتهم؛

- تنظيم معرض التوظيف السنوي Job fair مبشاركة 60 شركة ومؤسسة من خمتلف القطاعات؛
-  تنظيم عدة لقاءات مع مديرة املوارد البشرية يف بنك لبنان واملهجر من قبل Blom Shabab حول إعداد وحتضري طالب سنوات التخرج يف 

جميع الكليات يف بريوت والدبية بهدف توجيههم للدخول إىل سوق العمل.

فريق عمل املكتب الفني يف حفل التخرج السنوي يف حرم الدبية )11 حزيران 2015(حماضرة حول كيفية تطبيق الهوية البصرية للجامعة )24 تشرين األول 2014(

لقاء مع Blom Shabeb حول إعداد وحتضري طالب سنوات التخرج )26 آذار 2015(

املعرض الوظيفي Job Fair يف حرم الدبية )21نيسان 2015(
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التجهيزات  بأعمال  االهتمام  اجلامعي  العام  شهد  واخلدمات،  املرافق  مستوى  على  اجلامعة  تشهده  الذي  والتوسع  التقدم  مع  متاشيًا 
والتسهيالت واخلدمات العامة. إذ واصلت اجلامعة عملية التطوير العمراين واالرتقاء بالبنية التحتية وفقًا ألعلى معايري األداء والتصميم، إىل جانب 

جتهيز املواقع األكادميية من أجل بيئة تعليمية عالية اجلودة، فضاًل عن االهتمام بالرعاية الطبية والصحية. وتتلخص هذه األعمال فيما يلي:

أواًل: التجهيزات واخلدمات العامة 
• حرم بريوت

- توحيد اليافطات التعريفية BAU Signage يف اجلامعة وذلك ضمن خطة إطالق الهوية البصرية املوحدة؛
- تصميم وبدء تنفيذ رؤية مبتكرة ملباين النشاطات الطالبية وشؤون اخلريجني من أجل تعزيز تواصل طالب اجلامعة مع املتخرجني؛

- تأهيل مرافق كليات إدارة األعمال والطب والصيدلة من قاعات وغرف دراسة وأساتذة وخمتربات ومعامل ومكتبات؛
- معاجلة شبكات توزيع املياه يف حرم بريوت.

• حرم الدبية
- اإلشراف على جهوزية وتأمني احلاجات اللوجستية يف قاعات ومدرجات كافة املباين؛

- القيام بأعمال الصيانة االستباقية واالستعداد الدائم إلجراء أعمال الصيانة الطارئة؛
- متابعة تأهيل إنشاء مدرجات حفل التخرج السنوي واسرتاحة الطالب؛

- تأمني املستلزمات املطلوبة للنشاطات الطالبية واجلامعية والرحالت العلمية.
• فرع طرابلس

- اإلشراف على أعمال الصيانة والكشف على األجهزة واملعدات؛
- تأسيس االستوديو اخلامس الرئيس لكلية الهندسة املعمارية وجمهز باملرافق التعليمية ذات الصلة؛

- حتضري استوديو جديد لربنامج التصميم الداخلي يف كلية الهندسة املعمارية يف مبنى E؛ 
- إعداد وإنشاء خمترب البيئة؛ 

- إعداد غرفة خاصة ملتابعة أعمال ضمان اجلودة. 
• فرع البقاع

- متابعة أعمال حفر البئر االرتوازي للفرع؛
- استكمال أعمال الصيانة العامة خملتلف املرافق.

ثانيًا: الرعاية الطبية والصحية 
•  متديد شبكة DATA عيادات طب األسنان واستقبال كلية طب األسنان لعدد كبري من املرضى حيث بلغ عدد احلاالت املرضية هذا العام 16،456 

حالة يف حرم بريوت؛
•  استقبال املرضى ومعاينتهم وقد بلغ عدد إجمايل احلاالت املرضية هذا العام 1317 حالة وطلب األدوية واألجهزة الطبية وتلف األدوية املنتهية 

الصالحية يف حرم الدبية؛
• االهتمام مبعايري النظافة داخل فروع اجلامعة والتنسيق مع اجلهات اخملتصة؛

• االلتزام باملعايري والقوانني املوجب تنفيذها من خالل اإلشراف على اللباس املوحد للعمل وجمع النفايات ونقلها من الفروع.

ثالثًا: األمن
• احملافظة على أمن الفروع والكليات بالتعاون مع شركة األمن اخملتصة؛

• اإلشراف على توحيد مظهر عناصر األمن والتنسيق مع املسؤولني يف عملية توزيع جداول اخلدمة والنشاطات واحلاالت الطارئة؛
• تأمني عناصر األمن وتوزيعهم حول موقع حفل التخرج السنوي داخل وخارج احلرم.

رابعًا: الكافترييا والسكن
• االلتزام بالكشف الدوري اليومي للتأكد من جودة املواد وانتهاء صالحية انتاجها واالطالع على أسماء املوردين للمواد واإلنتاج؛

• التأكد من التزام العمال باللباس الرسمي واحلصول على صور عن شهاداتهم الصحية؛
• االشراف الدوري على مباين سكن الطالب واألساتذة والرئيس للتأكد من تأمني كامل التجهيزات يف حرم الدبية؛

• االستماع إىل الطالب والنظر يف الشكاوى املقدمة والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.

خامسًا: النقل واملواقف
• اإلشراف على عملية نقل الطالب واألساتذة من بريوت وصيدا واإلقليم من وإىل حرم الدبية؛

• االهتمام بأوضاع سائقي احلافالت وإجراء أعمال الصيانة الدائمة لها؛

المرافق والخدمات
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• اإلشراف على دخول حوايل 50 حافلة، 1200 سيارة يوميًا من وإىل حرم بريوت والدبية خالل العام اجلامعي.

سادسًا: املساحات اخلضراء والتشجري
• حرم بريوت

- إنشاء ملعب كرة قدم من العشب الصناعي؛
- تنظيم وتكبري املساحات اخلضراء عرب تشجري حميط ملعب كرة القدم.

• حرم الدبية
- االشراف على أعمال صيانة املزروعات واملضخات وأعمال الري يف احلرم؛
- متابعة وجتديد الزراعة الداخلية واخلارجية واالهتمام باملساحات اخلضراء.

نادي األلعاب الرياضية Gymnasium يف املبنى الرئيس - حرم بريوت

من حرم الدبية

سكن الطالب - حرم الدبية

فريق من إدارة الشؤون الهندسية والشؤون العامة يف حفل التخرج السنوي
يف حرم الدبية )11 حزيران 2015(

كافترييا مبنى احلريري - حرم بريوت
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التقني واملعلوماتي. ويف هذا  التطوير  بأهم موارد اجلامعة واملسؤول عن  العنصر املتخصص  التكنولوجيا واالتصاالت دورًا هامًا كونها  تلعب 
اإلطار، تسعى اجلامعة إىل تطوير التعليم باستخدام التكنولوجيا واالتصاالت واملعلومات من أجل إتاحة برامج وتطبيقات ونشاطات عملية وتفاعلية 

تساعد على تقوية مهارات البحث العلمي وتنمية مهارات الطالب واستثمارها يف حياتهم العلمية.

أواًل: تكنولوجيا املعلومات 
• أعمال فروع اجلامعة:

الفروع من إنرتنت وصيانة للشبكة اإللكرتونية وWireless وVideo Conferencing، حيث مت تدريس مقرر ما بني حرم بريوت  متابعة متطلبات 
Video Conference وفرع طرابلس عرب الـ

• الربامج التنظيمية والتعليمية:
- متابعة تعليم اللغة اإلنكليزية عن بعد عرب برنامج أورالوغ

- متابعة برنامج االمتحانات On line حيث مت استعماله يف عدة كليات كالصيدلة والطب
-  متابعة تدريب اإلدارات على برنامج األرشيف Sharepoint وقد مت استعماله يف قسم األرشفة وإدارة شؤون الطالب وقسم بانر وإدارة املوارد 

البشرية
Exchange متابعة تطبيق برنامج الربيد اإللكرتوين اجلديد -

• برنامج Banner والبوابة اإللكرتونية: 
- متابعة برنامج Banner اجلديد Banner 8.5 مع تامني التواصل مع جميع الربامج املتصلة به

- متابعة تطبيق برنامج Navision يف الشؤون املالية والشؤون اإلدارية
املعلومات  كافة  على  احلصول  الطالب  يستطيع  بحيث   IPhone, Android, Windows 8 احملمول  التلفون  على  للتحميل  برامج  -  متابعة 

األكادميية وغري األكادميية وسيصار إىل حتديث هذه الربامج عرب شركة خاصة متخصصة يف هذا اجملال
• صفحة اجلامعة االلكرتونية:

الكليات واإلدارات كافة كل على صفحته اخلاصة عرب  إنزال املعلومات من قبل  اليومية، ويتم  إن صفحة اجلامعة االلكرتونية هي قيد املتابعة 
املكلفني من هذه اجلهات.

• اللجان:
متت املشاركة يف عدة جلان بهدف حتسني العمل اإلداري والتعليمي، ومن هذه اللجان:

IT Steering Committee جلنة اإلرشاد والتوجيه -
- جلنة موقع اجلامعة اإللكرتونية

Job Fair 2014 جلنة املعرض الوظيفي -
- جلنة االعتماد املؤسسي

- جلنة املكتبات
املالية  الطالب  أرصدة  متابعة  عن  فضاًل  فيزا،  عالمة  وعليها  بريوت  بنك  قبل  من  الطالب  بطاقات  إصدار  على  االتفاق  مت  انه  إىل  اإلشارة  جتدر 

ومتابعة دفع األقساط وحتويلها إلكرتونيًا أو ورقيُا من قبل البنوك التي تتعامل معها إدارة الشؤون املالية وتسجيلها يف ملفات الطالب. 

التكنولوجيا
واالتصاالت

من خمتربات كلية الهندسة
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ثانيًا: شبكة االتصاالت
أعمال فروع اجلامعة

• حرم الدبية
Job Fair. كما مت  Wireless خاصة خالل الـ  مت إجراء الصيانة الدورية لألجهزة واستبدال التالف منها، إىل جانب تزويد احلرم مبا يلزم من معدات 

.Video Conference القيام بعدة لقاءات وحماضرات عرب تقنية الـ
• فرع طرابلس

بعدة حماضرات  القيام  الروتينية. كما مت  إىل جانب املهام  اإللكرتوين  والهاتف  بالشبكة  اإللكرتونية وربط مستخدمني جدد  األجهزة  متت صيانة 
دراسية عرب تقنية الـ Video Conference بني حرمي بريوت وطرابلس.

• تطبيق املشاريع اجلديدة والتدريب عليها
:Security مشروع -

انتهى العمل األساسي مبشروع Security إذا مت ربط جميع األجهزة بالـ Anti Virus ووضع جهاز فلرتة الربيد اإللكرتوين Anti Spam قيد العمل. 
ويجري حاليا إعداد جهاز حماية املواقع اإللكرتونية Web Application Firewall لوضعه قيد العمل.

-مشروع الـ Domain اجلديد:
 Windows 2012 التشغيل  برنامج  الذي يقوم على   New Domain BAUDOM النطاق اجلديد  انتهت عملية نقل حواسيب اجلامعة كافة إىل 

.Server
-  مشروع  Office 365 و Exchange للربيد اإللكرتوين:

مت نقل بريد الطالب اإللكرتوين إىل الـ Cloud أي الغيمة االفرتاضية وربط حسابات الطالب مع حسابهم يف البوابة اإللكرتونية Iconnect. كما مت نقل 
  .Exchange بريد الطاقم التعليمي والطاقم اإلداري إىل برنامج

- مشروع تكبري سعة اإلنرتنت:
مت تكبري سعة اإلنرتنت بحيث بات من اإلمكان تلبية معظم حاجات احلرم األربعة من الشبكة العنكبوتية.

:HelpDesk مشروع  -
مت شراء برنامج Help Desk وبدأ العمل على إعداده ووضعه يف خدمة خمتلف قطاعات اجلامعة واإلدارات ملا يتيح من تنظيم عملية مساعدة 

إدارة املعلومات لكافة القطاعات يف جمال التكنولوجيا.
• دراسة مشاريع جديدة

:Firewall استبدال الـ  -
   .Next Generation Firewall بعد بدأ العمل عامليًا مبا يسمى Firewall تقوم اإلدارة حاليًا بدراسة الستبدال جهاز احلماية الرئيسي

-  تكبري خادم التلفون لفرع طرابلس:
تقوم اإلدارة حاليا بدراسة لتحديث خادم الهاتف أو Call Manager بسبب ِقدم اخلادم احلايل وعدم إمكانية زيادة أو استبدال أي جهاز هاتف.

:High Availability مشروع  -
تقوم اإلدارة حاليًا بدراسة لوضع خادم رديف خلادم شؤون الطالب بحيث تكون املعلومات متوفرة بنسبة شبه كاملة عند حدوث أي طارئ يصيب 

اخلادم الرئيس.
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توفر اجلامعة برامج ودورات تدريبية لكافة كوادرها من أجل دعم التطوير املهني وسعيًا منها لالرتقاء باملهارات اإلدارية واألكادميية. وتأتي هذه 
اخلطوة ضمن اخلطة االسرتاتيجية للجامعة لنشر ثقافة التطوير من خالل املشاركة يف املؤمترات والندوات وفرص التدريب ذات اجلودة العالية 

إلشباع اخلربات املهنية وتعزيز الدور القيادي واإلداري يف كافة القطاعات.

أواًل: الدورات التدريبية
• تنظيم 6 دورات تدريبية متخصصة يف جمال الكمبيوتر من قبل إدارة املوارد البشرية شملت )70( متدربًا، موزعة على املستويات التالية:

- 16 موظفًا من خمتلف اإلدارات والكليات يف دورة ICDL Start Certificate؛
- 44 موظفًا من خمتلف اإلدارات والكليات يف دورة ICDL Core Certificate؛

.IT Essentials - A+ - 10 موظفني من خمتلف اإلدارات والكليات يف دورة 
•  مشاركة بعض املوظفني من إدارة املوارد البشرية يف دورات تدريبية من أجل صقل مهاراتهم املتعلقة باملفاهيم األساسية حتت العناوين 

التالية:
 Fundamentals of HR -

 Recruiting, Interviewing and Selection -
 .Train-the-Trainee -

• تدريب املوظفني اخملتصني يف شبكة االتصاالت على عدة برامج شملت:
 Microsoft dynamics Nav 2009 Training for IT staff -

 Core Solutions of Microsoft Exchange -
Illustrator والـ Photoshop والـ InDesign مشاركة موظفي املكتب الفني يف دورات تدريبية يف برامج الـ •

•  تبادل خربات بني مكتبة اإلسكندرية وإدارة املكتبات يف جامعة بريوت العربية عرب إرسال بعض موظفي إدارة املكتبات بدورة تدريبية ملدة ثالثة 
أيام يف مدة ثالثة أيام يف املكتبة يف اإلسكندرية؛ 

• تدريب موظفي املكتبات على استخدام والبحث يف قواعد البيانات اإللكرتونية؛

ثانيًا: ورشات العمل والندوات
•  مشاركة جميع موظفي إدارة املوارد البشرية بورشة عمل حتت عنوان Job Classification and Salary Scale Development من تنظيم 

Expand Your Horizons بالتعاون مع مركز االستشارات والدراسات؛
• مشاركة 66 موظفًا من إدارة املوارد البشرية يف ورشات عمل وندوات خمتلفة؛

• إرسال موظفي الشؤون املالية حلضور دورات تدريبية تساعد على حتسني أداء الفرد واملؤسسة؛
• إرسال موظفي شؤون الطالب حلضور بعض الندوات وورش العمل يف لبنان حول التعليم العايل؛ 

•  مشاركة جميع املوظفني واألساتذة والعاملني يف الكليات واإلدارات يف أعمال تدريبية على كيفية االستخدام والتواصل عرب البوابة اإللكرتونية 
يف كافة فروع اجلامعة من قبل مركز التدريب يف إدارة املعلومات؛

• مشاركة موظفي شبكة االتصاالت يف الورش والندوات التالية:
Transition to a Software-Defined Data Center. Computel NetApp and VMware Seminar 

Oracle App Clouds 

التدريب
والمؤتمرات

ورشة عمل Job Classification and Salary Scale Development ملوظفي إدارة إدارة املكتبات يف الـ Library Day يف حرم بريوت )30 نيسان 2015(
املوارد البشرية )30 حزيران 2015(
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 Computerized Maintenance Management Software 
 Automate Your Network to Meet Business Needs 

Microsoft Cloud Solutions in Education 
 Sharp Interactive boards 

Internet of Everything 
Cisco Conference 

Workshop on E-learning 
• إقامة ورشة عمل للمكتبيني يف كافة مكتبات اجلامعة حتت عنوان "الوعي املعلوماتي ومكتبات املستقبل” من تنظيم إدارة املكتبات؛

ثالثًا: احملاضرات واملؤمترات
• مشاركة موظفي الشؤون املالية يف عدة مؤمترات تساهم يف تنمية القدرات من أجل إظهار أفضل اخملرجات وتعزيز الشفافية يف العمل؛
•  تنظيم ثالث حماضرات من تنظيم مكتب العالقات الدولية يف كل من حرمي بريوت والدبية وطرابلس لإلعالم عن برامج تبادل األساتذة والطالب 

PEACE وPEACEII؛
• مشاركة موظفي شؤون الطالب يف عدة مؤمترات أبرزها:

- مشروع Tempus حول اخلدمات الطالبية
- مؤمتر احلوكمة الذي نظمه البنك الدويل

- مؤمتر االعرتاف بالدراسة الذي نظمه االحتاد األوروبي
الهوية  تطبيق  على  اإلدارية  واملكاتب  واملراكز  واإلدارات  الكليات  من  كل  يف  املعنية  اجلهات  تدريب  بهدف  حماضرة  الفني  املكتب  •  تنظيم 

البصرية على مطبوعات اجلامعة الورقية واإللكرتونية؛
•  تنظيم مكتب املتخرجني والتوظيف حماضرة لكليتي الهندسة والهندسة املعمارية بعنوان "قانون مزاولة مهنة الهندسة يف لبنان وشروط 
االنتساب إىل نقابتي املهندسني يف بريوت والشمال ونظام تسجيل املعامالت اجلديدة” بهدف مساعدة املتخرجني يف تنظيم عالقاتهم 

مع النقابات املهنية؛
• تنظيم إدارة املكتبات حماضرة عن الكتاب اإللكرتوين ألعضاء الهيئة التدريسية يف حرم بريوت والدبية؛

 The حضور مستشارة الرئيس لشؤون املكتبات ومسؤولة املكتبات يف طرابلس مؤمتر جمعية املكتبات املتخصصة لدول اخلليج بعنوان  •
Internet and the Positive Change to Librarians and Information Professionals: Creating Real Future Impact؛

للبيئة  العربية  املكتبات  “مواكبة  بعنوان  أفلي   - اإليفال  مؤمتر  املكتبات  إدارة  شؤون  ومنسقة  املكتبات  لشؤون  الرئيس  مستشارة  •  حضور 
املعلوماتية” يف مكتبة اإلسكندرية يف مصر.

حماضرة تعريف عن برنامج PEACE و PEACEII يف حرم بريوت )4 كانون األول 2014(حماضرة حول كيفية تطبيق الهوية البصرية للجامعة )24 تشرين األول 2014(



األستاذ الدكتور عمرو جالل العدوي
رئيس الجامعة

من حفل البيال ٣٠ أيار ٢٠١٥

حصاد وعطاء
من بيروت، بدأت مسيرة جامعة بيروت العربية، نشأت من ِفْكٍر نبيل، أطلقه رجاٌل أبراْر من لبنان ومصر، 
رسموا أحد أجمل صور التعاون الحضاري بين بالد العرب، ولقد آلت الجامعة على نفِسها االلتزام 
بُرؤى مؤسسيها، فكرًا ومنهجًا، فكانت لها مكانة مرموقة على خريطة التعليم العالي والبحث 
أنتهْز لمناسبة نيل الجامعة االعتماد المؤسسي من الهيئة الدولية  العلمي، في لبنان والعالم. 
األكاديمية  الهيئتين  وأعضاء  ومتخرجيها  الجامعة  إلى طالب  بالتهنئة  ألتوجه  الفرصة،  لالعتماد 
ليشهد  االستحقاق،  هذا  جاء  الجميع.  وبتعاون  الله،  من  بتوفيق  تحقق  الذي  لإلنجاز  واإلدارية، 
الجامعات  وليجعلها في مصاف  والتميز،  واإلبداع  الجودة  مسار  على  الجامعة  نهج  على صحة 
المرموقة محليًا ودوليًا، ونموذجًا يحتذى، وهذا سيشكل قوة دفْع لمتابعة الُخـطى، على مسار 
األصالة والحداثة واالستمرارية. في غمرة احتفاِلـنا اليوم، البد من إبداء العرفان والتقدير، لرجل  
أعطى الجامعة على مدى خمسة عقود، وال يزال، فكرًا ومعرفة وجهدًا بدون حدود، شارَك في 

نهضتها وكان عونًا في ارتقائها، هو صاحب العقل الراجح، والرأي السديد، والحديث العذب، َشُغَف 
بجامعته وَشُغَفْت به، يستجلب تعاون اآلخرين بُظرِفــِه وَكياسِتــِه، يجعل من العمل هواية ، غني 
في خبرِتــِه، كبير في تواضِعِه، يردد دومًا القول المأثور " من العظماء من َيْشُعُر المرُء في َحضرِتــه 
بأنهم عظماء،" هو األستاذ عصام  الجميَع في َحضرِته  ُيشِعُر  العظيم بحق من  أنه صغير، ولكن 
حوري، أمين عام جامعة بيروت العربية، التي تعتز اليوم بتكريم هذا الرمز المعطاء، وأقول قواًل 

للمتنبي:          على قدِر أهِل العزِم تأتي العزاِئُم               وتأتي على َقدِر الِكراِم المكاِرُم



نشاطات وإنجازات
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تكرميًا ألصحاب اخلربة والكفاءات وتقديرًا للتفوق واإلبداع يف كافة اجملاالت، يفرد التقرير السنوي جزءًا خاصًا يف كل عام إللقاء الضوء على املنح 
واجلوائز والتكرميات التي مت تقدميها من اجلامعة وجهات داخلية وخارجية:

أواًل: التكرمي واجلوائز
التكرمي واجلوائز املمنوحة من اجلامعة

•  تكرمي األستاذ عفيف عبال مساعد أمني عام اجلامعة للشؤون اإلدارية عن كامل سنوات عطائه يف اجلامعة بفرع طرابلس وحرم بريوت يف آب 
2015؛

• تكرمي األستاذ أمني حوري مساعد أمني عام اجلامعة لشؤون احلاسب اآليل عن كامل سنوات عطائه يف اجلامعة يف 27 آب 2015؛

• تكرمي السيدة أحالم بدر سكرترية عمادة كلية اآلداب عن كامل سنوات عطائها يف اجلامعة يف 18 آب 2015؛
•  تكرمي الدكتور خالد زيادة سفري لبنان يف جمهورية مصر العربية ومندوب لبنان يف جامعة الدول العربية خالل حفل تخرج الدفعة الثانية يف 

فرع طرابلس يف 9 حزيران 2015؛
•  تكرمي الدكتور ربيع حسونة نقيب الصيادلة يف لبنان خالل مؤمتر نقابة صيادلة لبنان التاسع والعشرين الحتاد الصيادلة العرب، وذلك تقديرًا 

جلهوده يف تطوير التعليم الصيديل يف 5 حزيران 2015؛
• تكرمي األستاذ عصام حوري أمني عام اجلامعة خلمسني سنة من العطاء يف اجلامعة يف 30 أيار 2015؛

• تكرمي األستاذ رؤوف أبو زكي رئيس جملس إدارة جمموعة االقتصاد واألعمال من خالل قصة جناح يف 15 أيار 2015؛
• تكرمي الربوفسري حممد هربال اجلراح العاملي الرتكي خالل حماضرة بعنوان Transplantation and Organ Donation يف 14 أيار 2015؛

• تكرمي املوسيقار جهاد عقل خالل أمسية "أطباء على أوتار القلوب” من تنظيم كلية الطب يف 30 آذار 2015؛
• تكرمي األستاذ روين عريجي معايل وزير الثقافة خالل مسابقة اإللقاء باللغة العربية الفصحى يف 18 آذار 2015؛

•  تكرمي السيد بهجت شانوحا موظف وحدة إدارة املرافق العامة - إدارة الشؤون العامة عن كامل سنوات عطائه يف اجلامعة يف 24 كانون 
األول 2014؛

• تكرمي السيدة سمية بكار رئيس وحدة مركز اللغات عن كامل سنوات عطائها يف اجلامعة يف 24 كانون األول 2014؛
• تكرمي الربفسور ندي حكيم اجلّراح العاملي اللبناين - الربيطاين خالل حماضرة بعنوان My Journey to Surgery يف 28 تشرين الثاين 2014؛

• تكرمي غي مانوكيان امللحن وعازف البيانو خالل احتفالية العيد اخلامس واخلمسني للجامعة يف 5 تشرين الثاين 2014؛
• تكرمي األستاذ وليد بشري العريس رئيس قسم اإلفادات - إدارة شؤون الطالب عن كامل سنوات عطائه يف اجلامعة يف 19 أيلول 2014؛

•  فوز الطالبة لونا سعد من جامعة سيدة اللويزة باملركز األول يف مسابقة اإللقاء باللغة العربية الفصحى التي نظمتها اجلامعة، يف حني حاز 
الطالب حممد حمو من جامعة اجلنان على املركز الثاين. أما املركز الثالث فكان مناصفة بني الطالبة جنى جمال من جامعة البلمند، والطالبة 

ماريا طنوس من اجلامعة اللبنانية األمريكية يف 18 آذار 2015؛
• منح جائزة جمال عبد الناصر للتفوق العلمي ألوائل املتخرجني يف خمتلف كليات اجلامعة ملرحلة الليسانس والبكالوريوس.

تكرمي األستاذ عفيف عبال واألستاذ أمني حوري يف حرم بريوت )27 آب 2015(تكرمي األستاذ عفيف عبال يف فرع طرابلس )18 آب 2015( المنح والجوائز
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التكرمي واجلوائز املمنوحة من جهات خارجية
•  تكرمي الدكتورة ابتسام صعب رئيس قسم العالج الفيزيائي يف كلية العلوم الصحية من قبل نقابة املعاجلني الفيزيائيني اللبنانيني ومن االحتاد 
لبنان واملنطقة، وألجل مساهماتها يف  الفيزيائي” يف  العالج  برنامج "دكتور يف  الفيزيائي لكونها أول من أطلق  العربي للعالج الطبيعي / 

االرتقاء مبهنة العالج الفيزيائي يف لبنان؛
•  تكرمي األستاذ الدكتور عبد اهلل اللقاين عميد كلية الصيدلة خالل مؤمتر نقابة صيادلة لبنان التاسع والعشرين الحتاد الصيادلة العرب حتت عنوان: 

"األمن الدوائي يف الوطن العربي” وذلك تقديرًا جلهوده يف تطوير التعليم الصيديل يف 5 حزيران 2015؛
•  تكرمي الدكتورة ملا سوبرة مساعد عميد كلية الصيدلة خالل مؤمتر نقابة صيادلة لبنان التاسع والعشرين الحتاد الصيادلة العرب حتت عنوان: 

"األمن الدوائي يف الوطن العربي” وذلك ملشاركتها يف اللجنة العلمية للمؤمتر يف 5 حزيران 2015؛
•  حصلت جامعة بريوت العربية على اجلائزة األوىل يف املسابقة التي نظمتها شركة ACTS بالتعاون مع معهد اخلرسانة األمريكي - فرع لبنان 
- اجلمعية اللبنانية للباطون،  وتتضمن رحلة إىل الواليات املتحدة األمريكية حلضور مؤمتر عاملي ينظمه معهد اخلرسانة األمريكي خالل شهر 

تشرين الثاين القادم؛
•  فوز طالب من كلية احلقوق مبسابقة احملكمة الصورية حلقوق األنسان التي أقيمت يف اجلامعة األردنية والتي نظمها معهد راؤول والينربغ 

حلقوق االنسان بالتعاون مع الشبكة العربية األكادميية حلقوق االنسان يف 16-17 تشرين الثاين 2014؛
•  حصل حممد عدنان شراب طالب املاجستري يف الكيمياء احليوية يف قسم العلوم البيولوجية والبيئية جائزة أحسن بحث حتت عنوان: "تأثريات 
السيلينيوم الواقية على االجهاد التأكسدي الناجم عن دخان الرنجيلة يف الرئتني والكبد يف الفئران” وذلك يف معرض العلوم والتكنولوجيا الثامن 

للمدارس اخلاصة، الذي عقد يف ضبية - لبنان يف الفرتة من 7 إىل 8 أيار 2015.  
•  حاز املهندس أحمد جنيب أيوب على شهادة اشرتاك من نقابة املهندسني يف بريوت بعد اشرتاكه بجائزة اجلادرجي السنوية اخلامسة 

عشرة لطلبة العمارة يف لبنان؛
•  فوز الطالب بهاء الدين أبو اخلدود باجلائزة األوىل يف مسابقة إعادة تصميم املبنى الرئيسي لـ Fransabank والطالبة أماين عمريي على اجلائزة 

الثالثة، يف حني حصلت الطالبة سريين البابا على شهادة تقدير لفوزها باملركز الرابع يف 15 حزيران 2015؛
الثاين والثالث يف معرض مشاريع طالب  •  فوز مشاريع طالب كليتي الهندسة املعمارية والهندسة يف جامعة بريوت العربية يف املركزين 

كليات الهندسة يف الشمال للعام 2015 يف 25 متوز 2015.

تكرمي األستاذ وليد العريس )19 أيلول 2014(

تكرمي السيدة سمية بكار )24 كانون األول 2014(

تكرمي امللحن وعازف البيانو غي مانوكيان )5 تشرين الثاين 2014(

الفائزون يف مسابقة إعادة تصميم املبنى الرئيس لـ Fransabank )15 حزيران 2015(

تكرمي معايل وزير الثقافة روين عريجي )18 آذار 2015(

تكرمي اجلّراح العاملي اللبناين - الربيطاين الربفسور ندي حكيم  )28 تشرين الثاين 2014( تكرمي السيد بهجت شانوحا )24 كانون األول 2014(

تكرمي املوسيقار جهاد عقل )30 آذار 2015(

تكرمي األستاذ رؤوف أبو زكي رئيس جملس إدارة جمموعة االقتصاد واألعمال )15 أيار 2015(

تكرمي اجلراح العاملي الرتكي الربوفسري حممد هربال )14 أيار 2015(

تكرمي الدكتور ربيع حسونة نقيب الصيادلة يف لبنان )5 حزيران 2015(

تكرمي السفري الدكتور خالد زيادة )9 حزيران 2015(تكرمي السيدة أحالم بدر )18 آب 2015(
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ثانيًا: املنح
املنح املقدمة من اجلامعة

• 10 منح ألوائل الثانوية العامة؛
• 20 منحة كمساعدات خاصة باملوظفني؛

• 22 منحة مقدمة من الرئيس إلعفاء الطالب؛
• 124 منحة دراسية ألبناء العاملني وأعضاء هيئة التدريس؛

• 514 منحة دراسية ألوائل الناجحني يف الفصول اجلامعية كرسوم جامعية أو جزء منها؛
• 800 منحة دراسية للذين تقدموا اىل صندوق املساعدات الطالبية إلعفائهم من جزء من الرسوم اجلامعية؛

• 1799 منحة دراسية تشمل اإلعفاء من %12.5 من الرسوم الدراسية كحسم أخوة؛

املنح املقدمة من جهات خارجية
• منح دراسية مقدمة من جمعية العزم والسعادة لـ 166 طالٍب؛ 

• منح دراسية مقدمة من األونروا لـ 129 طالٍب؛
• منح دراسية من مؤسسة الصفدي لـ 14 طالٍب؛

• منح دراسية من صندوق حممود عباس لـ 807 طالٍب؛
• منح دراسية مقدمة من UNHCR لطالبني؛

• منح دراسية مقدمة من صندوق الطلبة الفلسطيني لـ 177 طالٍب؛
• منح دراسية مقدمة من جمعية الوفاء االجتماعية لـ 8 طالب؛

• منح دراسية مقدمة من جامعة Aix-Marseille  الفرنسية لطالب قسم اللغة الفرنسية وآدابها؛
.ANGERS منح دراسية مقدمة من الوكالة اجلامعية للفرنكوفونية لطالب مرحلة املاجستري بقسم اللغة الفرنسية وآدابها-يف جامعة •

 .Erasmus Mundus منح دراسية مقدمة من االحتاد االوروبي للسنة الثالثة على التوايل لطالبها ضمن برنامج •
• منح مالية مقدمة من رئيس بلدية صيدا املهندس حممد السعودي والسيد أحمد نحويل والدكتور مؤمن أمان الدين والسيد حممد العرب

     ليوم املشروعات الهندسية؛
ENPI حصلت عليها كلية الهندسة ممثلة بقسم الهندسة امليكانيكية من أجل تنفيذ مشاريعها ضمن مشروع  •  منحة مالية مقدمة من 

"الطاقة اخلضراء للشركات اخلضراء” GR.ENE.CO؛
 Performance Improvement of Electromagnetic Wave التخرج  نحويل ملشروع  أحمد  السيد  البيئي  الناشط  •  منح مالية مقدمة من 

Weed Control بربنامج هندسة االتصاالت وااللكرتونيات؛
• منحة مقدمة من مشروع Erasmus Mandus حصلت عليها الدكتورة روال قاسم للسفر إىل جامعة Nantes يف فرنسا ملدة شهر كامل؛

• منحة مقدمة من الوكالة الفرنسية حصل عليها الدكتور حمزة عيسى للسفر إىل فرنسا يف صيف 2015؛
•  منحة دراسية مقدمة من البنك اإلسالمي للطالبة سارة شوقي فواز، احلاصلة على درجة املاجستري يف العلوم ملتابعة دراسة الدكتوراه يف 

جامعة Bristol يف اململكة املتحدة وذلك لتفوقها العلمي؛
• منحة مالية مقدمة من السفارة اليابانية يف بريوت لطالب اجلامعة.
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حترص اجلامعة على بناء عالقات وطيدة مع املؤسسات احمللية والدولية التي تعنى بشؤون التعليم العايل من جهة، والتي تسهم يف تطوير 
اجملتمع اللبناين من جهة أخرى وذلك حتقيقًا لبنود اسرتاتيجيتها 2013-2018 واستكمااًل للخطط التنفيذية التي تسعى لبلورة شبكات التواصل 

واتفاقيات التعاون مع جامعات وجمعيات ومنظمات واحتادات ومستشفيات عدة.

أواًل: النشاط الدويل
إدارة  كلية  وعميدة  رسالن  حممد  الدكتور  األستاذ  واجلودة  األكادميي  التطوير  وعميد  اجلامعة  رئيس  العدوي  جالل  عمرو  الدكتور  األستاذ  قام 
يف   University of Applied Sciences FHS St. Gallen التطبيقية  العلوم  جامعة  بزيارة  مصطفى  فريد  نهال  الدكتورة  األستاذة  األعمال 
 Zurich University سويسرا يف 20-23 نيسان 2015؛ حيث مت توقيع مذكرة تفاهم بني اجلامعتني. كما زار الوفد جامعة زيورخ للعلوم التطبيقية

of Applied Sciences ومت االتفاق على متابعة جماالت التعاون املقرتحة للوصول إىل اتفاقية شاملة.

ثانيًا: العضوية يف االحتادات واملنظمات
• رابطة جامعات لبنان 

• احتاد املكتبات األكادميية اللبنانية
• احتاد اجلامعات العربية 

• اجلمعية العلمية لكليات الصيدلة يف الوطن العربي - احتاد اجلامعات العربية
• جمعية كليات طب األسنان العربية - احتاد اجلامعات العربية

• اجلمعية العلمية لكليات التمريض العربية - احتاد اجلامعات العربية
• جمعية كليات احلاسبات واملعلومات - احتاد اجلامعات العربية

• جمعية كليات إدارة األعمال والعلوم التجارية يف اجلامعات العربية - احتاد اجلامعات العربية
• جمعية كليات الطب يف الوطن العربي - احتاد اجلامعات العربية

• املنظمة العربية للمسؤولني عن القبول والتسجيل يف اجلامعات بالدول العربية
• رابطة اجلامعات اإلسالمية

• املنتدى العربي للبيئة والتنمية
• جلنة التعليم الهندسي - احتاد املهندسني العرب 

• جمعية إدارة االعمال والعلوم االقتصادية والسياسية يف اجلامعات العربية
 International Association of Universities - IAU •

International Association of University Presidents - IAUP •
 Federation of the Universities of the Islamic World - FUIW •

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

 International Council for Open and Distance Education - ICDE •
Union of International Associations - UIA •

United Nations Global Compact •
Association for Dental Education in Europe - ADEE •

Association for Medical Education in Europe - AMEE •
 European Foundation for Management and Development - EFMD •

Agence Universitaire de la Francophonie - AUF •
Conférence des Recteurs de la Région du Moyen-Orient CONFREMO - AUF •

Réseau International Francophone des établissements de formation de formateurs RIFEFF - AUF •
Ecole Doctorale de Droit du Moyen - Orient EDDMO - AUF •

Collège Doctoral de Français au Moyen Orient CODFRAMO - AUF •
Conference Internationale Des Formations D’Ingenieur et Techniciens D’Expresseion Francaise CITEF - AUF •

العالقات
المحلية والدولية
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ثالثًا: االتفاقيات
اجلامعات واملؤسسات 

• اجلامعة اللبنانية  
• اجمللس الوطني للبحوث العلمية - الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية 

• مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
LIRA Program - برنامج اجنازات البحوث الصناعية اللبنانية •

• جمعية املقاصد اخلريية االسالمية يف صيدا
 Lebanese ILL/DDS Services Consortium - LIDS •

Hariri Foundation for Sustainable Human Development the Development of Old Gates Saida Project •
• وزارة الزراعة - قسم املوارد احليوانية

• وزارة البيئة
• الوكالة الوطنية لإلعالم لتدريب طالب كلية اآلداب -قسم اإلعالم

• اجليش اللبناين
USAID Lebanon’s Expand your Horizons Program and Research Center for Environment and Development - RCED •

• مكتبة اإلسكندرية - مصر
• األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - اإلسكندرية - مصر

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

Université de Provence - Aix Marseille I - France •
Université Charles - De-Gaulle, Lille III - France •

 Ecole Supérieure d'Electronique de l'Ouest ESEO - France •
Institut Euro-Méditerranéen en Science du Risque IEMSR - France •

Université Paris-Sorbonne Paris IV - France •
L’institut Polytechnique de Grenoble - France •

Université d’Angers - France •
 Agence Universitaire de la Francophonie  AUF - Ecole Doctorale de Droit du Moyen-Orient EDDMO - AUF •

SudgestAid - Italy •
 Link Campus University - Italy •

The Institute Lorenzo De’ Demici - Italy •
The University of Massachusetts-Lowell-United States of America •

University of La Verne-United States of America •
FHS St. Gallen, University of Applied Sciences - Switzerland •

University of Barcelona - Spain •
 Hacettepe University - Turkey •

 University of Sharjah - Sharjah - United Arab Emirates •
• جامعة حمدان بن حممد االلكرتونية - اإلمارات العربية املتحدة

• جامعة الفيصل- اململكة العربية السعودية
Pharmadex Company - Lebanon •

 BENTA SAL - Lebanon •
Pharmaline •

 Sibline Cement •

 املستشفيات
• مستشفى حّمود

• مستشفى دار العجزة اإلسالمية
• مستشفى املقاصد اخلريية اإلسالمية

• مستشفى الساحل
• مستشفى رفيق احلريري اجلامعي

• مستشفى الزهراء اجلامعي
• مستشفى صيدا احلكومي

• مستشفى الراعي
• مستشفى داّلعة

• مستشفى جنار
FM/AUBMC •

• مستشفى سيدة لبنان
• مستشفى رياق

• مستشفى الصليب لألمراض العقلية والنفسية
• مستشفى املنال

• مستشفى لبيب أبو ظهر

توقيع اتفاقية مع وكالة األنباء الوطنية )10 حزيران 2015(توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة )10 آذار 2015(

توقيع اتفاقية مع اجمللس الوطني للبحوث العلمية CNRS )13 أيار 2015(
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الحياة الطالبية

أواًل: نشاط الكليات

كلية اآلداب 
النشاطات العلمية 

• شارك طالب قسم اللغة الفرنسية وآدابها يف النشاط الثقايف الذي نظمته الوكالة اجلامعية للفرنكوفونية واملعهد الفرنسي؛
•  شارك طالب قسم اإلعالم يف الدورة التدريبية التي نظمتها مؤسسة مهارات لتعزيز التنوع واملساهمة يف رفع الوعي حول قضايا االختالف 

والتمييز وعدم املساواة يف لبنان؛
• شارك طالب قسم اإلعالم يف حماضرة ألقتها السيدة كارمن خوري مديرة العالقات والتسويق يف جمعية مركز سرطان األطفال؛

• شارك طالب من قسمي اللغة العربية وآدابها وعلم النفس مبباراة االمالء للجامعات "امالؤنا لغتنا” التي نظمتها اجلامعة األنطونية؛
• شارك طالب قسم اإلعالم يف ورشة عمل مع مؤسسة مهارات حول حتديات حرية الرأي والتعبري؛

• شارك طالب قسم علم النفس يف مؤمتر الصحة واملرض الذي عقد يف اجلامعة؛
• شارك طالب قسم اإلعالم يف مسابقة املناظرات باللغة العربية والتي عقدت يف قطر؛

• شارك طالب قسم علم النفس يف ورشة عمل حول "العالج املعريف” يف اجلامعة؛
• شارك طالب علم النفس JRT يف بحث مع عميدة الكلية بعنوان قلق التخرج والفاعلية الذاتية لدى طالب الكليات النظرية والعملية؛

• شارك طالب قسم اإلعالم يف تسجيل حلقة تلفزيونية / إذاعية من برنامج دنيانا بعنوان: كيفية بناء السالم يف العامل العربي.

النشاطات الالصفّية
•  شارك طالب قسم اإلعالم يف معرض املنظمات غري احلكومية التي تنظمها مبادرة شراكة الشرق األوسط يف مركز بريوت للندوات يف سن 

الفيل؛
• شارك الطالب يف حملة تربعات لدعم نشاطات مركز سرطان األطفال؛

• نظمت الكلية رحلة ترفيهية للطالب إىل كسروان.

كلية احلقوق والعلوم السياسية 
النشاطات العلمية 

 Erasmus Mundus & Peace •  شارك بعض الطالب يف برامج تبادل الطالب مع اجلامعات االوروبية ضمن مبادرات ميولها االحتاد االوروبي: 
Project؛

•  شارك بعض الطالب يف الربنامج املشرتك بني اجلامعات حول القانون اجلنائي الدويل واإلجراءات اجلنائية بالتعاون مع احملكمة اخلاصة بلبنان 
ومعهد آسر يف هولندا وثماين جامعات يف لبنان؛

•  قام بعض الطالب بزيارة احملاكم الشرعية يف لبنان بغرض إجراء بحث ميداين لالطالع على األحكام املتعلقة بالزواج والطالق واحلضانة والنفقة 
والرتكات واملواريث؛

• حضر الطالب ورشة عمل خاصة بربنامج منح فولربيت الدراسية لطالب الدراسات العليا بالتنسيق مع االميديست؛
• زار طالب املستوى الرابع إصالحية األحداث للوقوف على واقع حال األحداث املوقوفني واحملكومني؛

• زار طالب املستوى الرابع دار األيتام اإلسالمية يف بئر حسن؛
• زار طالب املستوى الرابع حمكمة اجلنايات يف زحلة.

النشاطات الالصفّية
• نظمت الكلية بطولة كرة القدم للرجال وكرة السلة للسيدات للمستويات األربعة على ملعب اجلامعة يف حرم بريوت؛

• نظمت الكلية رحلة إىل منطقة جون يف الشوف.

كلية إدارة األعمال
النشاطات العلمية 

كلية إدارة األعمال - حرم بريوت
• شارك بعض طالب الدراسات العليا يف جمموعة متنوعة من املؤمترات العلمية؛ 

• أعد طالب الـ MBA دراسات ميدانية Research Project شملت جميع جماالت تخصص إدارة األعمال.
كلية إدارة األعمال - فرع طرابلس

• نظمت الكلية لقاء طالبي مع املدير التنفيذي لشركة طالل أبو غزالة األستاذ وارف قميحة حول إعداد وتوجيه الطالب للدخول إىل سوق العمل؛
• شارك بعض الطالب يف ورشة عمل بعنوان Business Plan Making؛

.Marketing Day أقامت الكلية معرضًا ملشاريع مادة التسويق •
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النشاطات الالصفّية
•  نظمت الكلية العديد من الرحالت الرتفيهية شملت خمتلف املناطق اللبنانية منها :حممية إهدن وبحرية بنشعي، قرية رانشو منطقة أدما، 

فاريا، أرز الباروك، مغارة جعيتا ونهر الكلب؛
• أقام فريق الكلية مباراة ودية بني طالب املستوى الرابع شعبتي احملاسبة وإدارة األعمال؛

كلية الهندسة املعمارية
النشاطات العلمية

كلية الهندسة املعمارية - حرم الدبية
• شارك طالب الكلية يف مسابقة RIBA President Medal Awards ملشروعات التخرج؛

• شارك طالب الكلية يف مسابقة Archiprix ملشروعات التخرج.
• شاركت الكلية يف مشروع دراسة الكورنيش البحري ملدينة صيدا من تنظيم مؤسسة احلريري؛

كلية الهندسة املعمارية - فرع طرابلس
•  نظمت الكلية حماضرة بعنوان Electronic Crimes and their Consequences in the Society ألقتها سوزان احلاج رئيسة مكافحة جرائم 

تقنية املعلومات وامللكية الفكرية يف لبنان؛
النشاطات الالصفّية

كلية الهندسة املعمارية - حرم الدبية
• شاركت الكلية يف حفل التعارف لطالب املرحلة األوىل حتت رعاية رئيس اجلامعة؛

• نظمت الكلية نشاطًا يف منطقة األرز ووادي قنوبني تسلق جبال و دراجات رباعية Hiking يف منطقة األرز - ووادي قنوبني؛
Madrid-Cordoba-Valencia-Barcelona شاركت الكلية يف رحلة تعليمية وسياحية إىل اسبانيا لزيارة املعامل املعمارية يف مدن •

• شارك طالب من الكلية يف بطولة اجلامعات يف الكرة السريعة يف الغردقة يف مصر؛
• شاركت الكلية يف يوم رياضي ترفيهي تعليمي يف حرم اجلامعة يف الدبية؛ 

.Triathlon أعدت الكلية يومًا رياضيًا ترفيهيًا تعليميًا حتت عنوان •
كلية الهندسة املعمارية - فرع طرابلس

• أقامت الكلية يوم مفتوح مع بدء العام اجلامعي؛
• نظمت الكلية معرض الفن للطالب يف اجلامعة؛ 

• نظم حفل لطالب الدراسات العليا يف مطعم Nostra Casa؛
الدكتور  الدكتور شريف خشبة،  الدكتور هشام عيسى،  الكلية:  التي ستغادر  التدريس  الكلية حفل وداع وتقدير لكل من أعضاء هيئة  •  أقامت 

مصطفى احلفناوي والدكتورة رانيا املسيدي؛
• نظمت الكلية حفلة تنكرية يف فندق الـ Quality Inn يف طرابلس؛

• كرمت الكلية الطالب الرياضيني يف اجلامعة؛
• شاركت الكلية مع الروتاري طرابلس يف حملة لتنظيف الشاطئ جنوب طرابلس.

كلية الهندسة
النشاطات العلمية

كلية الهندسة - حرم الدبية
•  شارك طالب الكلية يف يوم املشروعات الهندسية حتت عنوان الطاقة املتجددة والهندسة اخلضراء بعدد من املشاريع بلغ عددها قرابة 

الـ 50 مشروعًا تطبيقيًا؛
• قام طالب قسم الهندسة امليكانيكية باملشاركة يف فعاليات معرض املشروعات لربنامج اجنازات األبحاث الصناعية اللبنانية.

كلية الهندسة - فرع طرابلس
• شارك طالب برنامج هندسة االتصاالت واإللكرتونيات يف IEEE Lebanese Communications Research Day 2015؛

• تأمني تدريب صيفي لطالب الفصول النهائية صيف 2014-2015 من خالل التواصل مع عدد من الشركات واملؤسسات واملكاتب الهندسية.
النشاطات الالصفّية

كلية الهندسة - حرم الدبية
• نظمت الكلية حفل استقبال الطالب اجلدد BAU First Day؛

• نظم طالب قسم الهندسة الصناعية والهندسة اإلدارية لقاًء تعريفيًا للطالب اجلدد بعنوان Life as an Engineering Student؛
•  أطلق طالب قسم الهندسة الصناعية والهندسة اإلدارية حملة تربعات للفقراء AIE Donate: Clothes Donation for Needed Persons؛ 

رحلة ترفيهية لطالب كلية إدارة األعمال )1 تشرين الثاين 2014(حفل التعارف لكلية الهندسة املعمارية )29 أيلول 2015(

رحلة ترفيهية إىل مغارة الزحالن لكلية إدارة االعمال )7 تشرين األول 2014(

رحلة ترفيهية إىل عيون السمك لكلية العلوم )26 نيسان 2015(

طالب من كلية طب األسنان يف حرم بريوت

رحلة ترفيهية إىل منطقة األرز لكلية الهندسة املعمارية )17 تشرين األول 2014(

رحلة ترفيهية إىل فاريا لكلية العلوم )8 شباط 2015(

نشاط بعنوان Be Your Body’s Buddy حول العنف ضد املرأة لكلة الطب
)27نيسان 2015(
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Surgical Treatment of Malignant Lesions”؛
•  شارك طالب الكلية يف ورشة عمل بعنوان Nu Smile Zirconia Anterior and Posterior Ceramic Crowns من تنظيم Fimalco Dental؛

• شارك طالب برنامج طب االسنان املتقدم وطالب تخصص طب اسنان األطفال يف حماضرة علمية وورشة عمل من شركة GC Europe؛
النشاطات الالصفّية

• فوز الكلية مبسابقة الـ Sudoku يف اليوم العاملي للكتاب؛
• فوز الكلية باملركز األول يف بطولة الكليات يف كرة الطاولة؛

.BAU Mobile App إصدار نسخة حمدثة لتطبيق الكلية على الهاتف احملمول •

كلية العلوم الصحية
النشاطات العلمية

• شارك عدد من طالب اخملتربات الطبية مع أعضاء من هيئة التدريس يف XIth Makassed General Hospital Congress؛
 NUTRIALEX 2015 Advances and Controversies in Clinical Nutrition شارك عدد من طالب التغذية مع أعضاء من هيئة التدريس يف  •

يف اإلسكندرية؛
• قام الطالب بزيارة إىل العائالت فقرية يف منطقة الطريق اجلديدة لرفع الوعي الصحي؛

• شاركت الكلية يف اختبارات الكولوكيوم لتخصص التمريض؛
الفرز  عملية  وكيفية  الشركة  اعمال  طبيعة  على  للتعرف  الضواحي  وبعض  بريوت  يف  النظافة  عن  املسئولة  سوكلني  شركة  الطالب  •  زار 

واحملافظة على بيئة سليمة ضمن نطاق أعمال الشركة؛
•  شارك عدد من طالب قسم التمريض يف احتفال مستشفى اجلامعة االمريكية بيوم التمريض العاملي والذي تخلله عدد من ورش العمل 

واحملاضرات التعليمية القيمة. وقد حاز 4 طالب من القسم على شهادة تدريب إنعاش قلبي رئوي معتمدة من جمعية القلب األمريكية.
النشاطات الالصفّية

كلية العلوم الصحية - حرم بريوت
• شارك طالب من الكلية يف Marathon Beirut كلجنة طبية Medical Team؛

• شارك طالب الكلية يف رحلة إىل تعنايل وسد القرعون؛
• قام الطالب بزيارة ملعمل احلليب ميلكو يف صيدا للتعرف على اجلوانب الصحية اجملتمعية بتلك األماكن؛

•  قام طالب املستوى الرابع بزيارة ملؤسسات حممد خالد للتعرف على احتياجات الصحية واخلدمة الطبية املقدمة لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة إلحياء لليوم العاملي لذوي االحتياجات اخلاصة؛

• شاركت الكلية يف الدورة العربية للكاراتيه؛
• نظم الطالب رحلة إىل الـ El Rancho أدما وحريصا؛

• نظمت الكلية دورة تدريبية يف البقاع لطالب املدارس األزهرية عن اإلسعافات األولية والعناية الشخصية الصحية؛
• شارك طالب قسم التمريض يف اليوم املفتوح يف مستشفى البلفيو يف املنصورية.

كلية العلوم الصحية - فرع طرابلس
• زار طالب املستوى الثاين والثالث قسم التغذية معمل خوري لأللبان يف البقاع؛

• زار طالب املستوى الثاين قسم التغذية مطبخ فندق فينيسيا يف بريوت؛
• زار طالب قسم التغذية دار االيتام وذلك لتقييم احلالة الغذائية لألطفال املقيمني.

ثانيًا: النشاط الطالبي

النشاطات الفنية
حرم بريوت

العام اجلامعي ومت خالله تسليط الضوء على مراكز  بانطالقة  أيلول 2014 احتفااًل  BAU in Colors يف 30  •  ُنظم حفل استقبال الطالب اجلدد 
اجلامعة والفرق واألندية. وقدم احلفل اإلعالمي حممد قيس واحلفل الغنائي الفنان ناجي األسطا.

دور  أهمية  عن  والتحدث  باملوسيقى  املهتمني  والطالب  اجلدد  الطالب  مع  للقاء  جودة  أبو  طارق  واملنتج  امللحن  املوسيقى  نادي  •  دعا 
املوسيقى يف توجيه الشباب يف 28 تشرين األول 2014، وقد حضر اللقاء اخملرج ناصر فقيه واملنتج طارق كرم؛  

•  شارك نادي املوسيقى يف حملة ساعة األرض من خالل احلفل الذي أقيم يف البيال يف28 آذار 2015، وذلك مببادرة أطلقتها جمعية G والـ 
MTV إلطفاء األنوار ملدة ساعة بهدف حماية البيئة، باإلضافة إىل املشاركة يف مهرجان جامعة القديس يوسف مبناسبة مرور 140 سنة على 

تأسيس اجلامعة؛
• قدم نادي املوسيقى حفله السنوي يف حرم بريوت مبجموعة من أجمل األغاين العربية والغربية يف 30 نيسان 2015؛

• احتفل طالب قسم الهندسة الصناعية والهندسة اإلدارية باليوم العاملي للسعادة؛ 
• شارك الطالب يف تنظيم واالحتفال بالـ Halloween Day؛

• نظمت الكلية رحلة ترفيهية إىل األرز؛
• قام طالب الكلية بتنظيم حفلة تنكرية يف حرم الدبية؛

كلية العلوم
النشاطات العلمية

• شارك طالب الدراسات العليا بعدد من األوراق البحثية يف عدة مؤمترات حملية، إقليمية ودولية؛
اجلامعات  مبشاركة  احلريري  رفيق  جامعة  نظمتها  التي   Science Olympics 2014 العلمية  املسابقة  يف  العلوم  كلية  من  طالب  •  شارك 

اللبنانية؛
• أقامت الكلية Poster Day 2014 من تنظيم قسم الكيمياء؛ 

• شارك طالب من الكلية باليوم البحثي ومت عرض ملخصات لنتائج أبحاثهم؛
• أقامت الكلية ورشة عمل بعنوان Day of Partial Differential Equations من تنظيم قسم الرياضيات واحلاسب اآليل؛

• شارك طالب الكلية يف مباراًة نظمها قسم الكيمياء؛
النشاطات الالصفّية

شاركت الكلية يف بطولة اجلامعة Streetball يف حرم الدبية؛
• زار طالب من الكلية املركز الوطني للجيوفيزياء لالطالع على أجهزة ونشاطات املركز؛

• نظمت الكلية رحلة ترفيهية إىل فاريا وجبيل؛
 Startup Spark، A Youth Driven Initiative Inspiring Students to Pursue حضر طالب من شعبة احلاسب اآليل يف الكلية لقاء بعنوان  •

their Dream Jobs ضمن برنامج "موعد يف الّسراي” يف السراي الكبري؛
• أقامت الكلية يومًا رياضيًا يف حرم الدبية؛

• نظمت الكلية رحلًة ترفيهيًة )مشي يف الطبيعة( إىل عيون السمك - وادي جهنم يف الشمال؛
• نظمت الكلية رحلة علمية إىل خمتربات شركة Beesline يف بشامون ومت تعريفهم على مفاهيم اجلودة والتصنيع.

كلية الصيدلة
النشاطات العلمية

• شارك طالب الكلية يف Advising Orientation لطالب املستوى األول؛
• شارك طالب الكلية يف حماضرة ضمن برنامج لتبادل الطالب واألساتذة بعنوان ERASMUS MUNDUS؛

• شارك طالب الكلية يف دورة تدريبية نظمتها بلوم شباب حول أسلوب كتابة السرية الذاتية وإجراء املقابالت الشخصية؛
• شارك طالب الكلية يف مؤمتر حضره طالب درجة "دكتور يف الصيدلة” بعنوان 47th Middle East Medical Assembly؛

• شارك طالب الكلية يف Toxicology Competition لطالب املستوى اخلامس.
النشاطات الالصفّية

• أقامت الكلية حفل تعارف للطالب؛
.Pharmacy Festival Day أقامت الكلية •

كلية الطب
النشاطات العلمية

CEREBROBATTLE نظمت الكلية مسابقة علمية بني الطالب بعنوان •
النشاطات الالصفّية

• نظمت الكلية األمسية الثقافية التاسعة بعنوان "أطباء على أوتار القلوب”؛
• نظم طالب من الكلية حمالت للتوعية عن Gynecological Cancer ومرض اإليدز؛

• أقام طالب من الكلية نشاطًا لنشر التوعية حول العنف ضد املرأة مبشاركة جمعية كفى بعنوان Be Your Body’s Buddy؛
.Pineland نظمت الكلية رحلة ترفيهية إىل منطقة حمانا •

كلية طب األسنان
النشاطات العلمية 

 The 3rd Oral and Maxillofacial Surgery Symposium Titled: ”Cryosurgery; Less Invasive شارك طالب الكلية يف يوم علمي بعنوان  •
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اللبنانية كلوديا مرشليان يف 27 تشرين األول 2014، يف ندوة عن دور املسرح يف توجيه  •  استقبل فريق املسرح كاتبة السيناريو واملمثلة 
تأليف وإخراج حسن املصري وإشراف وسام صباغ يف املهرجان  النادي مسرحيته السنوية بعنوان حملولة من  الشباب ثقافيًا. كما عرض 
الدراسي يف حرم بريوت، ويف املهرجان  العام  اليونيسكو ومبناسبة اختتام  الثقافة على مسرح قصر  الذي نظمته وزارة  اجلامعي السابع 

الدويل للمسرح اجلامعي السابع عشر الذي نظمته اجلامعة اللبنانية األمريكية. 
حرم الدبية

 Engineering كما شارك يف اليوم االول من نشاط كلية الهندسة .Homecoming Event شارك نادي املوسيقى ونادي الرقص الشعبي يف الـ  •
Day يف 27 و28 نيسان 2015، باإلضافة إىل مشاركة نادي املوسيقى يف سهرة النار التي أقيمت داخل حرم الدبية يف 27 نيسان 2015؛

• استقبل نادي الدراما األستاذ شربل زيادة يف حصة تدريبية عن دور املسرح والفرق بني املسرح والسينما يف 28 تشرين األول 2014؛
•  عرض نادي الدراما فيلم كوميدي قصري بعنوان Akino PanEsta يف حرم الدبية يف 23 آذار 2015 ويف حرم بريوت يف 27 آذار 2015 ويف فرع 
طرابلس يف 16 نيسان 2015، كما استضاف املصور العاملي من أصل لبناين سام فواز، الذي حتدث عن عالقة التصوير الفوتوغرايف بالتصوير 
السينمائي وأهميته يف عامل اإلخراج، كما عرض موجز لألخطاء الشائعة يف تصوير األشخاص والوضعيات وكيفية معاجلتها يف 1نيسان 2015؛

• قدم نادي الدراما مسرحية Shakira يف 6 أيار 2015؛
• شارك نادي الزومبا يف الـ Homecoming Event يف 16 تشرين األول 2014.

فرع طرابلس
•  قدم نادي املوسيقى حفاًل موسيقيًا بعنوان Concert 2015 تخلله عروضًا عديدًة، واختتم مع فرقة اجلامعة Sticky Note التي قدمت أغاين 

غربية حديثة؛
•  شارك أعضاء نادي املوسيقى يف عدد من النشاطات اخلارجية تضمنت Music Festival & Rock Concert يف جامعة البلمند. كما شارك يف 

عرض موسيقي مميز ضمن نشاط توزيع جوائز مسابقة Lebanon Student StarPack 2015؛
• شارك أعضاء نادي املوسيقى يف عدد من النشاطات الداخلية تضمنت World Diabetes Day & Take A Snapshot & Sweet Chef؛

•  قدم نادي الدراما مسرحية من نوع الكوميديا السوداء بعنوان Lebanon’s Echo تناولت واقع لبنان املرير الذي جتسده امرأة حامل وجنينها 
املمّثل بدولة "لبنان”، حيث أضاءت املسرحية على قضايا اجتماعية، واقتصادية، وإنسانية تهم كافة فئات اجملتمع اللبناين؛

• ُأقيم حفل عشاء طالبي يف فندق الـ Quality Inn Hotel مبناسبة انتهاء العام اجلامعي.
النشاطات االجتماعية

حرم بريوت
•  شارك أعضاء نادي الكشاف يف دورات وورش عمل، ونظم النادي نشاطات ترحالية إىل مناطق عدة يف لبنان، باإلضافة إىل إقامة اخمليم الشتوي 
يف منطقة حلفد واخمليم الربيعي يف "القرعون” باالشرتاك مع مفوضية بريوت يف جمعية الكشاف املسلم، الذي يتم التعاون معها لتنظيم 

حفل نادي الكشاف السنوي يف أسس األلعاب واألغاين الكشفية.
•  نظم نادي الصليب األحمر اللبناين قسم الشباب حملة استقطاب متطوعني جدد بعنوان "أنا اتطوع”، نشاطًا ترفيهيًا بعنوان "سالم ليوم” بهدف 
زرع مفاهيم الالعنف، ونشاطًا بعنوان "لعب أدوار” يف حرم اجلامعة بهدف تسليط الضوء على حياة األشخاص ذوي اإلعاقة. كذلك، نظم نشاط 
النادي  إيجابيًا. كما نظم    النادي مبناسبة عيد األم، باإلضافة إىل نشاط "كن  احلملة الغذائية يف حرم بريوت، وحفل استقبال ألمهات أعضاء 

خميمات تدريبية عدة وشارك يف مهرجانات وطنية واجتماعية خمتلفة.
• شاركت اجلامعة يف سباق مصرف لبنان بريوت ماراثون 2014 يف وسط بريوت، وذلك بـ 150مشارك من أساتذة وإداريني وطالب.

• أقامت جمعية "لوياك” ورش عمل للطالب، عرضت فيها خطوات تأمني فرص عمل واالستعداد لالنخراط يف احلياة املهنية؛
• نظمت حملة تربع بالدم بالتعاون مع بنك الدم يف اجلامعة األمريكية.

حرم الدبية
•  شارك نادي اجلوالة الكشفي يف الـ Homecoming event. وقام بزيارة ميدانية للقاعدة اجلوية للجيش اللبناين يف بريوت يف 21 تشرين الثاين 

2014. كما شارك يف اليوم الرياضي الذي أقيم مبناسبة عيد االستقالل يف 27 تشرين الثاين 2015. كذلك، نظم سهرة نار يف 27 أيار 2015؛  
•  ُنظم حفل استقبال الطالب اجلدد مبشاركة عدد من الطالب املنتسبني إىل النوادي يف 18-29 آب 2015، لتعريف الطالب اجلدد على اجلامعة 

وذلك من خالل عرض فيلم قصري عن الكليات والنشاطات يف اجلامعة ومساعدتهم إلمتام معامالت التسجيل.
•  شارك نادي الـ Aie Club يف حفل استقبال الطالب اجلدد يف حرم الدبية يف 18-29 آب 2014. كما أطلق أسبوع بعنوان "كال كنزة” امتد من 26 

تشرين الثاين - 2 كانون األول 2015 يف خطوة حلث الطالب على مساعدة الفقراء، باإلضافة إىل  نشاط ترفيهي يف 19-20 آذار 2015؛ 
•  ُنظم وبالتعاون مع مؤسسة Loyac حماضرتان مت خاللها مناقشة برنامج التطوير الشخصي واملهني يف 18 تشرين الثاين 2014 ويف 4 آذار 

2015؛ 
•  شاركت اجلامعة للمرة األوىل يف مهرجان للرسم والنحت واملوزاييك والتصوير واخلط )السمبوزيوم( الذي دعا إليه احتاد بلديات املنت األعلى، 

برعاية وزير الثقافة يف 21 كانون األول 2014؛
• ُنظم حفل عشاء للنوادي يف نادي كالسيكو الرياضي يف بريوت يف 17 تشرين الثاين 2014؛

• ُنظم نشاطًا ترفيهيا Fun Day لطالب خمتلف الكليات يف باحة ملعب كرة القدم الدويل يف 29 نيسان 2015؛

لقاء مع امللحن طارق أبو جودة يف حرم بريوت )28 تشرين األول 2014(حفل استقبال الطالب اجلدد BAU in Color يف حرم بريوت )30 أيلول 2014(

عرض مسرحية حملولة يف األونيسكو )23 نيسان 2015(

نادي الرقص الشعبي يف الـ Homecoming Event يف حرم بريوت )16 تشرين األول 2014(

عرض مسرحية Lebanon’s Echo يف فرع طرابلس )24 نيسان 2015(

حفل نادي املوسيقى السنوي يف حرم بريوت )30 نيسان 2015(

عرض مسرحية Shakira يف حرم الدبية )6 أيار 2015(

حفل نادي املوسيقى Concert 2015  يف فرع طرابلس )22 نيسان 2015(
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فرع طرابلس
•  نّظم النادي االجتماعي نشاطًا لالحتفال بعيد االستقالل، من خالل زيارة ثكنة اجليش ووزعوا عليهم الورود البيضاء؛ كما نظم حملة تربع بعنوان 
تخلل  املنطقة.  يف  احلاجة  لذوي  االجتماعية  املساعدات  لتقدمي   Sweet Chef ومسابقة  الفقراء،  مساعدة  هدفها   Make A Change

النشاط فقرات ترفيهية، ومشاركة بعض احملال التجارية التي تقدم احللويات الشرقية، واختتم بتوزيع اجلوائز على الفائزين؛
•  أقامت وحدة إدارة الكوارث يف الصليب األحمر اللبناين حماضرة عن أهمية التربع بالدم واالسعافات األولية، باإلضافة اىل حلقة بث ونشر عن 

الصليب األحمر اللبناين؛
• شارك نادي حماية البيئة بالتعاون مع جمعية Rotary يف حملة تنظيف شاطئ امليناء مبشاركة العديد من اجلامعات واملدارس؛ 

•  ُنظم نشاط بعنوان Student Activities Station على مدار أسبوعني خالل فصل الربيع، لتعريف الطالب على النوادي املوجودة يف اجلامعة؛
•  نظمت مسابقة التصوير الفوتوغرايف Take A Snapshot مبشاركة 178 طالبًا وطالبة ميّثلون ثالثني مدرسة ثانوية إليصال الصورة احلقيقية 
تعزيز  بهدف  األوائل  العشرين  للفائزين  تدريبية  عمل  ورشة  اعداد  مت  الرسالة  لهذه  واستكماال  طبيعته،  وجمال  لبنان  شمال  منطقة  عن 

مهاراتهم الفنية والثقافية.

النشاطات الرياضية
حرم بريوت

النادي الرياضي
• نظم النادي مسابقة يف اللياقة البدنية حتت عنوان "حتدي االستقالل” مبناسبة عيد االستقالل الوطني؛

• أقام النادي حملة توعية وذلك مبناسبة اليوم العاملي لسرطان الثدي بالتعاون مع اجلمعية اللبنانية ملكافحة سرطان الثدي؛
•  نظم النادي احتفالية مبناسبة مرور عام على افتتاحه، تخلله حماضرة عن أهمية الرياضة والغذاء الصحي ومسابقة رفع اثقال ومسابقات 

حتّمل. 
كرة السلة

• مشاركة فريق اجلامعة A يف دوري وكأس اجلامعات لكرة السلة، باإلضافة اىل املشاركة يف مباريات ودية مع جامعات ونوادي رياضية؛
•  مشاركة فريق اجلامعة B يف دورة جامعة القديس يوسف الدولية، باإلضافة اىل املشاركة يف مباريات ودية مع جامعات ونوادي رياضية.

كرة السلة )إناث(
•  مشاركة فريق اجلامعة يف دوري وكأس اجلامعات لكرة السلة والبطولة الدولية جلامعة القديس يوسف، باإلضافة اىل املشاركة يف مباريات 

ودية مع جامعات ونوادي رياضية.
كرة القدم

• مشاركة فريق اجلامعة يف دوري اجلامعات لكرة القدم 2014-2015، باإلضافة إىل املشاركة يف مباريات ودية مع جامعات ونوادي رياضية.

ورشة عمل من تنظيم جمعية Loyac )17 تشرين الثاين 2015(سباق مصرف لبنان )9 تشرين الثاين 2014(

حملة التربع بالدم السنوية بالتعاون مع بنك الدم يف اجلامعة األمريكية يف بريوت )19 شباط 2015(

زيارة ميدانية للقاعدة اجلوية للجيش اللبناين )21 تشرين الثاين 2014(

حفل نادي الكشاف السنوي )12 نيسان 2015(

سهرة نار يف حرم الدبية )27 أيار 2015(

مسابقة Sweet Chef يف فرع طرابلس )5 كانون األول 2014(

ورشة عمل تدريبية للفائزين العشرين األوائل يف مسابقة فن التصوير الفوتوغرايف )11 آب 2015(

نشاط ترفيهي Fun Day يف حرم الدبية )29 نيسان 2015(

World Cancer Day يف فرع طرابلس )4 شباط 2015(

غداء ألسرة اجلامعة يف Florida Beach )29 أيلول 2014(
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كرة القدم املصغرة
•  مشاركة فريق اجلامعة يف دوري وكأس اجلامعات لكرة القدم املصغرة، وبطولة جامعة القديس يوسف، باإلضافة إىل املشاركة يف مباريات 

ودية مع جامعات.
كرة القدم للصاالت )إناث(

• مشاركة فريق اجلامعة يف كأس اجلامعات والبطولة الدولية جلامعة القديس يوسف، باإلضافة إىل املشاركة يف عدد من املباريات الودية.
كرة الطائرة

• مشاركة فريق اجلامعة يف البطولة الدولية جلامعة القديس يوسف، باإلضافة إىل املشاركة يف مباريات ودية مع جامعات ونوادي رياضية.
كرة الطائرة )إناث(

• مشاركة فريق اجلامعة دوري اجلامعات لكرة الطائرة والبطولة الودية جلامعة القديس يوسف، باإلضافة إىل املشاركة يف مباراة ودية.
كرة اليد

•  مشاركة فريق اجلامعة يف دوري اجلامعات لكرة اليد 2014-2015 وإحرازه املركز الثاين، ويف كأس اجلامعات وبطولة جامعة القديس يوسف 
الدولية، باإلضافة إىل املشاركة يف عدة مباريات ودية. 

كرة الطاولة
•  مشاركة فريق اجلامعة يف الدورة الشتوية السنوية يف كرة يف اجلامعة اللبنانية األمريكية - بريوت يف قاعتها املقفلة يف بريوت وذلك بعد 

ظهر يوم السبت يف 13 كانون األول 2014؛
• مشاركة فريق اجلامعة يف بطولة الكليات يف كرة الطاولة يف 18 شباط 2015؛

•  مشاركة فريق اجلامعة يف بطولة اجلامعات لكرة الطاولة التي نظمها االحتاد اللبناين للجامعات على مالعب اجلامعة اللبنانية األمريكية يف 28 
شباط 2015.

السباحة
• املشاركة يف بطولة اجلامعة السنوية يف السباحة يف مسبح اجلامعة اللبنانية األمريكية.

•  مشاركة فريق اجلامعة يف الدورة الشتوية يف السباحة التي نظمتها إدارة الرياضة يف اجلامعة اللبنانية األمريكية يف مسبح اجلامعة يف 
بريوت؛

• مشاركة فريق اجلامعة يف بطولة جامعة القديس يوسف الدولية 2014-2015 يف مسبح جامعة القديس يوسف وحتقيق املركز الثاين؛
• املشاركة يف دوري اجلامعات USC Swimming Competition 2014-2015 حيث نالت اجلامعة املركز الرابع للذكور والسادس لإلناث.

مواي تاي
• مشاركة فريق اجلامعة يف بطولة اجلامعات للمواي تاي وإحراز اجلامعة املركز الثالث.

الشطرجن
• مشاركة فريق اجلامعة يف بطولة لبنان للجامعات وإحراز اجلامعة املركز األول عن فئة الفردي واملركز الثاين عن فئة الفرق.

STREETBALL بطولة كرة السلة املصغرة
• فوز الفريق املؤلف من مريوان األسطة، وليد جنون، حممد كلش، وهادي حمود يف بطولة اجلامعة.

البطولة املدرسية يف كرة السلة
•  نظمت اجلامعة البطولة املدرسية يف كرة السلة مبشاركة الليسيه عبد القادر، اإلليت، خالد بن الوليد، أجماد، إجنلية اللويزة، املروج، وإحراز 

مدرسة اإلليت على مدرسة املقاصد )خالد ابن الوليد( بنتيجة 72-77.
النشاطات الرياضية الداخلية

• إقامة بطولة الكليات يف كرة القدم مبشاركة 9 كليات وإحراز كلية إدارة األعمال املركز األول؛
• إقامة بطولة الكليات يف القوس والنشاب، وإحراز كلية الطب املركز األول عن فئة الفردي وفئة الفرق.

حرم الدبية
كرة القدم للصاالت

التي نظمتها  الدولية  الدورة اجلامعية  11 مباراة، باإلضافة إىل املشاركة يف  الفوز يف  •  مشاركة فريق اجلامعة يف 15 مباريات ودية، وحتقيق 
اجلامعة اليسوعية يف املتحف واملنصورية والتأهل إىل الدور النصف النهائي يف 3 شباط 2015.  

كرة القدم
•  مشاركة فريق اجلامعة يف 13 مباراة ودية وحتقيق الفوز يف أربعة منها، باإلضافة إىل املشاركة يف بطولة اجلامعات التي نظمتها اجلامعة 

األمريكية يف بريوت يف 7 شباط 2015.
كرة السلة

•  مشاركة فريق اجلامعة A يف 20 مباراة ودية وحتقيق الفوز يف 10 منها، باإلضافة إىل املشاركة يف بطولة االستقالل الثانية للجامعات وبطولة 
اجلامعات التي نظمتها اجلامعة األمريكية يف بريوت والدورة اجلامعية الدولية التي نظمتها اجلامعة اليسوعية؛

• مشاركة فريق اجلامعة B يف 6 مباراة ودية. 
كرة الطاولة

•  مشاركة فريق اجلامعة يف 20 مباراة ودية، وحتقيق الفوز يف 15 منها، باإلضافة إىل املشاركة يف دورة LAU يف 13 كانون األول 2014؛ ويف دورة 
حسام الدين احلريري والفوز باملركز الثالث يف 8 شباط 2015.

•  مشاركة فريق اجلامعة يف دورة اجلامعات يف 28 آذار 2015 والتأهل لبطولة العامل التي ستقام يف كوريا. كما فاز فريق اجلامعة باملركز األول 
يف بطولة اجلامعات يف 15 آذار 2015؛

• مشاركة فريق اجلامعة يف الدورة اجلامعية الدولية والفوز باملركز الثاين يف 21 آذار 2015. 
الكيك بوكسينغ

الفوز يف 6 منها، باإلضافة إىل املشاركة يف بطولة اجلامعات يف لعبة املواي تاي يف  •  مشاركة فريق اجلامعة يف 13 مباراة ودية وحتقيق 
اجلامعة اللبنانية األمريكية يف بريوت يف 13 شباط 2015؛

• مشاركة الفريق يف بطولة اجلامعات للمواي تاي يف جامعة الـ AUST يف 19 أيار 2015.
الشطرجن

•  مشاركة فريق اجلامعة يف مباريات ودية، باإلضافة إىل مشاركة تدريبية مع بطل لبنان يف الشطرجن يف قاعة اجلمنازيوم يف 31 تشرين األول 
2014؛

• مشاركة فريق اجلامعة يف بطولة لبنان للشطرجن التي أقيمت يف حرم بريوت يف 2 تشرين الثاين 2014؛
• مشاركة فريق اجلامعة يف بطولة الشتاء التي نظمها نادى األهلي صيدا يف 6 كانون األول 2014؛

• مشاركة فريق اجلامعة يف دورة الـ LAU الشتوية السنوية يف 13 كانون األول 2014 وإحراز املركز األول؛
•  مشاركة فريق اجلامعة يف بطولة الشطرجن التي نظمتها منسقية قطاع الرياضة يف تيار املستقبل يف 22 شباط 2015، ويف البطولة التي 

نظمها االحتاد اللبناين للجامعات يف حرم بريوت يف 7 آذار 2015.
كرة اليد

• مشاركة فريق اجلامعة يف مباريات ودية، باإلضافة إىل املشاركة يف الدورة اجلامعية األوىل يف كرة اليد وإحراز املركز الثاين.
كرة املضرب

•  مشاركة فريق اجلامعة يف مباريات ودية، باإلضافة إىل املشاركة يف بطولة اجلامعات التي نظمها االحتاد اجلامعي بلعبة كرة املضرب يف 
28 آذار 2015؛

• مشاركة فريق اجلامعة يف الدورة اجلامعية الدولية التي نظمتها اجلامعة اليسوعية يف 22 آذار 2015؛
• مشاركة فريق اجلامعة يف دورة اجلامعة اللبنانية يف احلدث يف 21 أيار 2015.

الريشة الطائرة
• مشاركة فريق اجلامعة يف بطولة اجلامعات التي نظمتها اجلامعة األنطونية يف 18 آذار 2015، وإحراز اجلامعة املركز الثالث؛ 

• مشاركة فريق اجلامعة يف مباراة ودية مع فريق الـ Hoops يف 30 نيسان 2015.
النشاطات الرياضية املتفرقة

• إقامة حفل عشاء لفريق كرة السلة يف 18 أيلول 2014؛
• إقامة حفل عشاء للفرق الرياضية يف 5 تشرين الثاين 2014؛

• إقامة معسكر تدريبي لفريق كرة السلة مع فريق فرع طرابلس يف جممع البرتون السياحي يف 6-8 تشرين الثاين 2014؛
• إقامة حفل عشاء للفرق الرياضية الفردية يف 11 تشرين الثاين 2014؛

• دورة يف لعبة الـ Street Ball ألعضاء الهيئة التعليمية واملوظفني يف 21 تشرين الثاين 2014؛
• يوم رياضي ملوظفي اجلامعة يف 16 كانون الثاين 2015؛

• تنظيم يوم مدرسي رياضي للعام الثالث على التوايل مبشاركة 70 طالبًا يف 24 كانون الثاين 2015؛
• إقامة يوم رياضي لكلية العلوم يف 28 آذار 2015؛
• إقامة يوم رياضي لكلية الصيدلة يف 9 أيار 2015.

النشاطات الرياضية الداخلية
• بطولة كرة السلة Street Ball يف 3 تشرين األول 2014؛
• بطولة كرة الطائرة Volley Ball يف 10 تشرين الثاين 2014؛

• بطولة الريشة الطائرة Badminton يف 12 تشرين الثاين 2014؛
• بطولة كرة الطاولة يف 3 كانون األول 2014؛

• بطولة اللياقة البدنية يف 11 كانون األول 2014؛
• بطولة الشطرجن يف 13 شباط 2015؛

• بطولة القوة البدنية يف 23 شباط 2015؛
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• بطولة الكيك بوكسينغ يف 5 آذار 2015؛
• بطولة البليارد يف 12 آذار 2015؛ 

• بطولة كرة السرعة Speed Ball يف 23 نيسان 2015؛
• بطولة كرة املضرب يف 23 نيسان 2015؛

وقد جرى حفل توزيع امليداليات على الطالب الفائزين يف بطوالت اجلامعة يف 6 أيار 2015.
النشاطات اخلارجية الدولية

• مشاركة بعثة اجلامعة يف فعاليات املهرجان السابع يف لعبة كرة السرعة Speed Ball يف مدينة الغردقة يف مصر يف 8-12 آذار 2015؛

فرع طرابلس
النشاطات الرياضية الداخلية

Street Ball-Basketball 2014-11-17 بطولة كرة السلة املصغرة •
• بطولة كرة الطاولة-فردي 2014-11-24

• بطولة البلريدو-فردي 2014-12-11
• بطولة البلياردو للموظفني 2015-1-13

• مباراة كرة قدم بني املوظفني االداريني ومشريف املعامل 2015-1-30
• بطولة الشطرجن 2015-2-26
• بطولة كرة القدم 2015-3-17

• بطولة كرة الطاولة-زوجي 2015-4-27
• بطولة البلياردو-زوجي 2015-4-28

• بطولة كرة الطائرة )ذكور-إناص-خمتلط( 5-5-2015 و 2015-5-7
• بطولة املوظفني يف الدبية )كرة سلة-كرة قدم صاالت-كرة طاولة( 2015-1-16.

املباريات الرياضية اخلارجية
كرة قدم

•  أقيمت مباريات خارجية لفريق كرة القدم مع عدد من اجلامعات والفرق ضمت فريق الشباب طرابلس وفريق الفيحاء وجامعات املنار واللبنانية 
الدولية واجلنان والـ AUL؛

• مشاركة فريق اجلامعة يف بطولة اجلامعة األمريكية؛
• مشاركة فريق اجلامعة يف البطولة التي نظمتها جمعية العزم والسعادة االجتماعية جلامعات حمافظة الشمال، وإحراز املركز األول. 

كرة السلة
•  أقيمت مباريات خارجية لفريق كرة السلة مع عدد من اجلامعات ضمت اجلامعة اللبنانية األمريكية فرع جبيل واجلامعة األمريكية يف بريوت 

وسيدة اللويزة-برسا؛
• أقيم خميم تدريبي للفريق يف منتجع BATROUN VILLAGE CLUB للسنة الثالثة على التوايل مبشاركة فريق حرم الدبية؛

• مشاركة فريق اجلامعة يف بطولة اجلامعة األمريكية يف بريوت؛
• مشاركة فريق اجلامعة يف بطولة جامعة الـ AUL جلامعات حمافظة الشمال، وإحرازه املركز الثاين.

كرة الطاولة
• أقيمت مباريات أسبوعية بني فريق اجلامعة )فرع طرابلس( وفريق القلمون 

• مشاركة فريق اجلامعة يف بطولة نقابة املهندسني يف الشمال وفوز الطالب خضر مكاوي يف املركز الثاين.
• مشاركة فريق اجلامعة يف بطولة الشمال التي ينظمها االحتاد اللبناين لكرة الطاولة.

كرة الطائرة
•  مشاركة فريق اجلامعة يف مباريات ودية عديدة مع عدد من اجلامعات والفرق ضمت فريق فرع الدبية واجلامعة اللبنانية الدولية-طرابلس 

وفريق القلمون للناشئني وفريق قنات للناشئني.
كيك بوكس

• مشاركة فريق اجلامعة يف الدورة التدريبية التي نظمها احتاد قوة الرمي والدفاع عن النفس؛
•  مشاركة فريق اجلامعة يف بطولة لبنان للجامعات يف لعبة MUAY THAI والتي نظمتها جامعة AUST يف األشرفية واحلصول على ميدالية 

ذهبية وثالث ميداليات فضية وواحدة برونزية.

بطولة Streetball يف حرم الدبية )30 تشرين األول 2014(

مباراة كرة سلة بني جامعة بريوت العربية-طرابلس واجلامعة االمريكية يف فرع طرابلس 
)14 شباط 2015(

بطولة الشطرجن يف حرم الدبية )13 شباط 2015(

بطولة كرة الطاولة يف حرم الدبية )3 كانون األول 2014(

مباراة كرة قدم بني جامعة بريوت العربية-طرابلس واجلامعة األمريكية يف فرع طرابلس  
)21 شباط 2015(

اإلحتفال مبرور عام على افتتاح النادي BAU Gymnasium  يف حرم بريوت )7 أيار 2015(بطولة جامعة بريوت العربية املدرسية يف كرة السلة يف حرم بريوت )22 نيسان 2015(
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خدمة المجتمع

تويل اجلامعة أهمية كربى خلدمة اجملتمع نظرًا إلسهاماتها اإليجابية يف عملية التطوير والتغيري االجتماعي يف البيئة احمليطة بها، وذلك من 
خالل مراكزها املتنوعة التي تعمل بشكل مستمر وفعال انطالقًا من حرصها على تقدمي كل ما هو أفضل للمجتمع.

وشهد العام اجلامعي 2014-2015 إجنازات نوعية يف كافة مراكز اجلامعة التي تضم: مركز االستشارات والدراسات، مركز التعليم املستمر، مركز 
اللغات، املركز اإلعالمي، مركز حقوق اإلنسان، مركز ريادة األعمال، ومركز أبحاث البيئة والتنمية.

أواًل: مركز االستشارات والدراسات
ُيقدم املركز خدمات استشارية تقنية وفنية لألفراد والهيئات واملؤسسات والشركات اللبنانية، من خالل وحدات متخصصة وبإشراف مباشر 
من خرباء أكادمييني وتقنيني، حيث يتم إجراء اختبارات وحتاليل مواد البناء عرب خمتربات كلية الهندسة يف حرم اجلامعة يف الدبية التي حتتوي على 
العديد من األجهزة واملعدات. كذلك، يتم إجراء حتاليل األدوية واملستحضرات الصيدالنية من خالل خمترب الرقابة الدوائية DQC املعرتف به من 

قبل وزارة الصحة العامة لتحليل األدوية املستوردة. 
أعمال املركز للعام ونشاطاته

• مت وضع رؤية ورسالة جديدتني تتمحور حول تقدمي خدمات استشارية عالية اجلودة للمجتمع اللبناين؛
• مت وضع هيكلية مؤقتة للمركز توضح كيفية اتخاذ القرار ونظام املراسالت الداخلية واخلارجية وإدارة العمل؛
• مت استكمال التحضريات الالزمة للحصول على شهادة ISO 9001 خملترب الرقابة الدوائية يف كلية الصيدلة

• مت عقد اتفاقية لتحليل الدواء واملواد اخلام لشركة Pharmaline؛
• مت عقد اتفاقية لتحليل املتممات الغذائية واملواد اخلام لشركة Pharma M؛

• مت توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة اللبنانية لتحليل األدوية البيطرية.

ثانيًا: مركز التعليم املستمر
يقوم املركز بتقدمي اخلدمات التعليمية والتدريبية من خالل إجراء دورات متخصصة للمحرتفني والطالب لتحسني مهاراتهم التقنية والعملية 

واحلصول على شهادات عاملية بهدف مواكبة التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل. 
وقد قام املركز منذ فصله عن مركز االستشارات والدراسات باستحداث اسرتاتيجية حديثة وخطط تسويقية متعددة تعمد إىل التوجه للمحرتفني 

يف أماكن عملهم وعن طريق وسائل التواصل االجتماعي لتعريفهم بدورات ونشاطات املركز واستقطاب أكرب عدد منهم للمشاركة فيها.
أعمال املركز للعام ونشاطاته

• مت إعداد هيكلية مفصلة لفريق عمل املركز وتوزيع األدوار بشكل واضح ومنظم فيما بينهم؛
عمليات  يف  منها  لالستفادة  واألساتذة  واملشاركني  الدورات  عن  املعلومات  كافة  وحفظ  النشاطات  لتوثيق  متطور  مكننة  نظام  إعداد  •  مت 

التطوير املستمر خلدمات املركز التعليمية؛
• مت تنظيم خمتربات الكمبيوتر التابعة للمركز يف منتدى االنرتنت ويف الطابق السفلي B1 يف مبنى احلريري يف حرم بريوت؛

• مت تدريس 2540 مشارك من قبل املركز موزعني على 38 دورة متخصصة؛
• مت توقيع عدة اتفاقيات مع:

- VBeyond الوكيل احلصري املعتمد المتحانات الـ ICDL يف لبنان العتماد اجلامعة مركزًا إلجراء االمتحانات
- BFC والتي تقدم برامج تخصصية خلريجي اجلامعة CMA, CFA, CM من أجل وضع خطة عمل لتسويق براجمها لطالب اجلامعة واخلريجني

- DailyStockSelect بهدف عقد ورشات عمل يف نظم االستثمار والتداول باألسهم
- Microsoft حيث يجري العمل على دراسة ما تقدمه من برامج تخصصية يف تكنولوجيا املعلومات

- مؤسسة طالل أبو غزالة TAG من أجل التعاون يف برامج ونظم احملاسبة واملصارف اإلسالمية
لتعاون  والتحضري  وإدارة املستشفيات   Leed الشمال خلدمة دورات  األطباء يف  ونقابة  نقابة املهندسني  اتفاقيات متفرقة مع  توقيع  •  مت 

مستقبلي يف الدورات التي تعني النقابة اخملتصة؛
•  مت عقد اجتماعات مع متخصصني يف جمال االتصاالت وذلك بهدف تطوير برامج CISCO املعتمد تدريسها يف اجلامعة، وجاري العمل العتماد 

.CCNP اجلامعة مركزا لتدريس برنامج

ثالثًا: مركز اللغات
يعمل املركز على رفع مستوى كفاءة الطالب ومتكينهم اللغوي، فضاًل عن تعزيز مهاراتهم وخدمة ألهدافهم األكادميية واملهنية. وحرصًا من 
اجلامعة على إعداد متخرجني متمرسني يف اللغة، يقوم املركز بالتنسيق مع كلية اآلداب بعدة نشاطات وندوات إلمدادهم مبهارات تؤهلهم 

للمنافسة يف سوق العمل احمللي واخلارجي. 
أعمال املركز للعام ونشاطاته

– INTE 102 – INTE 103 and INTEA 104   يف حرم بريوت والدبية   101/INTE 100 الدورات املكثفة  •  مت طرح برنامج صفوف مقررات 
وطرابلس؛



١١٥١١٥ ١١٤١١٤

•  مت وضع خطط تدريس أسبوعية وذلك بهدف ضمان االستفادة القصوى وتفعيل الكتاب املعتمد ومتابعة املدرسني وأخذ تغذيتهم العائدة 
بالنسبة للكتب اجلديدة املستخدمة؛

•  مت التنسيق مع أعضاء هيئة التدريس للتخطيط واملتابعة ووضع الربامج الزمنية لالختبارات واالمتحانات وإجراء امتحانات نصف الفصل ونهايته 
يف حرمي بريوت وطرابلس؛

• مت إجراء مشاهدة صفية لألساتذة يف بريوت والدبية وطرابلس؛
•  مت تنظيم ورشات عمل يف حرم بريوت بعنوان Learn to Teach, Teach to Learn يف 15 تشرين الثاين 2015 تهدف إىل تطوير أداء مدرسي 
اللغة اإلجنليزية يف اجلامعات واملدارس يف لبنان يف جمال تعليم اللغة وتعزيز العملية التعليمية/التعلمية من أجل االرتقاء باألداء األكادميي 

والتماس احتياجات الطالب بغرض تطوير مهاراتهم اللغوية؛
•  مشاركة منسقة مركز اللغات باملؤمتر السنوي ملعلمي اللغة االجنليزية لغري الناطقني بها يف تورونتو، كندا يف 25-28 آذار 2015، حيث تضمن 
عرضًا تطبيقيًا ألحدث الوسائل والطرق واالسرتاتيجيات احلديثة يف حقل التعليم، فضاًل عن املشاركة يف ورشات عمل اللغة االجنليزية كلغة 

ثانية وذلك ضمن فعاليات متهيدية للمؤمتر.

رابعًا: املركز اإلعالمي
يستمد املركز أهميته من خالل دوره يف دعم جهود اجلامعة وإبراز نشاطاتها إعالميًا، وتعزيز التواصل بني اجلامعة واجملتمع واملؤسسات 

واألجهزة اإلعالمية، فضاًل عن تزويد طالب اإلعالم بأسس إدارة األحداث والتدريب على انتاج املواد اإلعالمية.
وحترير  الغرافيكي  والتصميم  الفوتوغرايف-السينمائي،  بالتصوير  املتعلقة  واخلدمات  بالتسهيالت  ومراكزها  اجلامعة  كليات  املركز  ُيزود  كما 
األفالم وانتاجها عرب مواكبة جميع الفعاليات والنشاطات، باإلضافة إىل تنظيم العديد من ورشات العمل لتنمية املهارات اإلعالمية لدى الطالب 

واخلريجني ليكونوا قادرين على خوض سباق املنافسة يف األسواق احمللية واخلارجية.
أعمال املركز للعام ونشاطاته

• مت تنظيم ورشة عمل بعنوان  Fashion and Communication لإلعالمية ملى الوند  يف 13-14  تشرين األول 2014؛
• مت تنظيم ورشة عمل بعنوان " كواليس نشرة االخبار” لإلعالمي بسام أبو زيد يف 8-9 كانون األول 2014؛

• مت تنظيم ورشة عمل بعنوان  On Positive Communications لإلعالمي ميالد حدشيتي يف 17-18 شباط 2015؛

خامسًا: مركز حقوق اإلنسان
يهتم املركز بنشر ثقافة حقوق اإلنسان بني الشباب نظرًا ألهمية الدور الذي يلعبونه يف تغيري اجملتمع، وذلك من خالل تعميق الوعي بحقوق 
فهم  على  الشباب  ومساعدة  انسجامًا  أكرث  جمتمع  خلق  إىل  يسعى  والثقافية. كما  واالقتصادية  واالجتماعية  واجلماعية  الفردية  اإلنسان 

االنتهاكات وتزويدهم باملهارات الالزمة من أجل العمل على حلها وبناء مستقبل آمٍن.
أعمال املركز للعام ونشاطاته

• شارك املركز للسنة الرابعة على التوايل يف سباق العشرة كيلومرت ملاراثون بريوت يف 9 تشرين الثاين 2014؛
•  نظم املركز وبالتعاون مع اجلمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات، ورشة عمل تدريبية حول "الدميقراطية يف النظام اللبناين وأهمية 

احلراك املدين يف احلياة السياسية" يف 15-16 تشرين الثاين 2014؛ 
•  شارك املركز يف مسرية "الغوا االحتفال...بس نحنا االستقالل” مع منظمات اجملتمع املدين وطالب اجلامعات واملدارس ونقابات املهن 

احلرة ونقابة احملامني يف 22 تشرين الثاين 2014؛
•  شارك مدير املركز يف ورشة عمل إقليمية حول "إدراج املسائل املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر يف املناهج التعليمية بالعيادات القانونية 

يف اجلامعات العربية” التي نظمها UNODC- United Nations Office on Drugs and Crime  يف األردن يف 25-28 تشرين الثاين 2014؛
•  عقدت مناظرة حول حقوق االنسان مبناسبة اليوم العاملي حلقوق االنسان حتت رعاية سفرية بعثة االحتاد االوروبي يف لبنان ومبشاركة مدير 

املركز والسفري الربيطاين يف بريوت ومدير مكتب Human Rights Watch ورئيس جلنة حقوق االنسان الربملاين يف 10 كانون األول 2014؛
• شارك مدير املركز يف ورشة عمل حول العدالة االجتماعية يف الدوحة يف قطر يف 31 تشرين األول 10- تشرين الثاين 2014؛

•  أعيد إطالق نادي أديان للحوار واملواطنة للسنة الثانية ضمن املركز بالتعاون مع جمعية أديان وبإضافة نادي جامعة سيدة اللويزة للشبكة،وقد 
تخلل احلدث جلسة نقاش حتت عنوان "هل ميتلك الدين حال للتطرف الديني” مع احملاضرين يف 11 كانون الثاين 2014؛

•  شارك املركز يف مسابقة احملاكمة الصورية االقليمية يف الدوحة - قطر والتي تنظمها كلية القانون يف جامعة قطر يف 5-8 نيسان 2015، 
وقد فاز فريق اجلامعة بأفضل مذكرة خطية؛

•  نظم املركز ندوة حوارية حتت عنوان "احلب كيف نزرعه؟” بالتعاون مع منظمة LYDS Lebanese Youth for Different Society  تخللها عرض 
الدراسات االسالمية واملسيحية يف جامعة  For being a human من اعداد معهد  الوثائقي يحمل عنوان "ألنه..انسان”  ومناقشة فيلم 

القديس يوسف يف 30 نيسان 2015؛
•  نظم املركز للسنة الرابعة على التوايل، معرض اجلمعيات األهلية معرض اجلمعيات غري احلكومية الرابع مبشاركة 30 جمعية ناشطة يف جمال 

حقوق اإلنسان يف 8 أيار 2015؛
• نظم املركز الدورة الصيفية اإلقليمية اخلامسة حول تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان يف األنظمة الوطنية يف 23 متوز 2015.

ورشة عمل بعنوان Learn to Teach, Teach to Learn )15 تشرين الثاين 2015(

ورشة عمل لإلعالمية ملى الوند )13-14 تشرين األول 2014(

ورشة عمل لإلعالمي ميالد حدشيتي )17-18 شباط 2015(

الدورة الصيفية اإلقليمية اخلامسة ملركز حقوق اإلنسان )23 متوز 2015(معرض اجلمعيات غري احلكومية )8 أيار 2015(ورشة عمل لإلعالمي بسام أبو زيد )8-9 كانون األول 2014(
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سادسًا: مركز ريادة األعمال
يقوم املركز بنشر ثقافة ريادة األعمال بني الطالب وتقدمي الدعم الفني واملشورة العملية للطالب املؤهلني والذين تتوفر فيهم مقومات ريادة 

األعمال ويتم دعم وتشجيع ألفكارهم ومشاريعهم ومساعدتهم على تخطي الصعوبات التي قد تواجههم.
أعمال املركز للعام ونشاطاته

•  املشاركة يف التدريب الذي نظمته وزارة االقتصاد بعنوان "تدريب املدربني على اإلدارة الفعالة ألصول امللكية الفكرية” بالتعاون مع املنظمة 
العاملية للملكية الفكرية WIPO، برعاية وزير االقتصاد والتجارة يف مقر اجمللس االقتصادي يف 25-27 آب 2014؛

• املشاركة يف الـ Homecoming Event يف بريوت والدبية ومت عرض اخلدمات التي يقوم بها املركز للطالب اجلدد يف 30 أيلول 2014؛
•  مت استضافة دورة تدريبية يف فن التواصل واخلطابة واملهارات القيادية Toastmasters International خالل الفصل الدراسي األول حيث 

تعلم املشاركون فنون التواصل واخلطابة واملهارات القيادية نظريًا وتطبيقيًا بطريقة غري تقليدية؛
األوروبي  االحتاد  مشروع  من  كجزء  بريوت  يف  األمريكية  اجلامعة  يف  التكنولوجي”  نقل  "أساسيات  حول  تدريبية  عمل  ورشة  يف  •  املشاركة 
Tempus لتسليط الضوء على أهمية حماية حقوق امللكية الفكرية يف مؤسسات البحث واجلامعات وحتديد الدور املهم لنقل تكنولوجيات 

جديدة للصناعات التي ميكن أن تقوم يف تعزيز النمو االقتصادي اللبناين يف 9-10 تشرين األول 2014؛
يف  اجلامعة  حرم  يف   North Lebanon Startup Weekend 2014 ملسابقة  حتضريًا  الكليات  مع  بالتنسيق  توجيهية  حماضرة  تنظيم  •  مت 

طرابلس والدبية لإلعالن عن املسابقة يف 5-6 تشرين الثاين 2014؛
•  مت تنظيم وبالتعاون مع Tripoli Entrepreneurs Club TEC ورشة عمل بعنوان Idea Generation Workshop يف فرع طرابلس يف 11 تشرين 

الثاين 2014؛
•  مت تنظيم مسابقة North Lebanon Startup Weekend املدعومة من Google for Entrepreneurs  للمرة  الثانية يف حرم اجلامعة يف 

طرابلس، وللمرة الرابعة يف اجلامعة، مبشاركة أكرث من 160 طالبًا من خمتلف مدارس وجامعات الشمال يف 21-23 تشرين الثاين 2014؛
•  املشاركة مع مركز احلفاظ على الطبيعة يف اجلامعة األمريكية يف بريوت مبسابقة جائزة ريادة األعمال البيئية املقدمة من سمري وكلود أبي 
اللمع، حيث نظمت حماضرة توجيهية لإلعالن عن املسابقة وتفاصيلها يف الدبية لكل من طالب كلية الهندسة العمارة والهندسة والعلوم 

يف 4 كانون األول 2014؛
 Women Entrepreneurship النسائية”  األعمال  ريادة  "منافسة  عنوان  حتت  الدويل  البنك  جمموعة  أطلقتها  عمل  ورشة  يف  •  املشاركة 
Resilient Cities Competition بالتعاون مع IE Business School يف مدريد لدعم وتشجيع الشركات الناشئة التي ُتعنى بإدارة اخملاطر يف 

3 آذار 2015؛
• املشاركة كـشريك إعالمي يف مؤمتر "عرب نت2015” بالتعاون مع مصرف لبنان يف 17-19 آذار 2015؛

الشباب  "تفضيالت  عن  بدراسة  لليونيسف  التابع   Understanding Children’s Work UCW وبرنامج  الدويل  البنك  مع  بالتعاون  املركز  •  قام 
للوظائف يف لبنان: الوظيفة أو العمل احلر”، بهدف دراسة سوق العمل وتأمني فرص جديدة للخريجني يف نيسان 2015؛

•  املشاركة يف ورشة عمل ليوم واحد على مبادئ نقل التكنولوجيا واالبتكار يف األكادميية كجزء من مشروع االحتاد األوروبي Tempus بعنوان 
اجلامعة  يف  والعقود  املنح  ومكتب   ،IDEAL لبنان”  يف  للبحوث  الفعالة  اإلدارة  خالل  من  والصناعية  األكادميية  الشراكات  وتطوير  "االبتكار 

األمريكية يف بريوت يف 11 أيار 2015.

سابعَا: مركز أبحاث البيئة والتنمية
الطرق  أفضل  عن  والبحث  املستدامة  التنمية  ركائز  وحتقيق  والرتبوية،  واالجتماعية  التنموية  والنشاطات  العلمية  األبحاث  تطوير  املركز  يتابع 

والوسائل للمساهمة بشكل فعال يف خلق بيئة صحية، باإلضافة إىل حماية املوارد الطبيعية واالستفادة الصحيحة منها.
 أعمال املركز للعام ونشاطاته

من  املدعوم   Assessment of Macrophytic Community of the Litani River and Qaraoun Reservoir البحث  مشروع  إنهاء  •  مت 

اجمللس الوطني للبحوث العلمية وإجناز التقارير اخلاصة به واملقاالت العلمية؛
•  مت إجناز املرحلة الثانية ملشروع البحث Hermon Mountain: Biodiversity Assessment towards Conservation Action Plan مبا فيها 
تنظيم نشاط مبناسبة "يوم روائع النبات 2015” يف مدرسة حرمون الرسمية - راشيا بالتعاون مع اجلامعة اللبنانية لرفع الوعي عند سكان 

هذه املنطقة حول أهمية التنوع احليوي للجبل واخملاطر التي يتعرض لها؛
كلية  مع  بالتعاون  وذلك  البيولوجية،  وفعاليتها  الكيميائي  تركيبها  ودراسة  وبيئيًا  طبيًا  الهامة  النباتات  لبعض  العطرية  الزيوت  استخالص  •  مت 

الصيدلة؛
والقيام بعدة نشاطات واجتماعات مع   IWMI البقاع” مع  "إدارة املياه اجلوفية يف  العمل إلنهاء املرحلة األخرية من مشروع  •  متت متابعة 

مزارعني وأعضاء من جمالس بلدية وأصحاب قرار من منطقة البقاع؛
•  مت استضافة معرض اجلامعات السنوي يف 11 تشرين الثاين 2014 والبدء بتدريس مقرر ICDL بالتنسيق مع مركز التعليم املستمر يف حرم بريوت 

وإعطاء صفوف لبعض املقررات اجلامعية لصيف 2014-2015 ألول مرة يف فرع البقاع؛
•  مت تنظيم دورة "إسعافات أولية” لكلية العلوم الصحية لتدريب املشاركني من الطالب واألساتذة على الطرق الطبية واإلسعافات الالزمة يف 

حال حصول أية حادث يف أزهر البقاع يف 25 آذار 2015؛
•  مت العمل على رفع القدرات العلمية واملهنية ملوظفي املركز عرب مشاركتهم يف عدة دورات تدريبية منها Cap Water مع اجمللس الوطني 

للبحوث يف لبنان وأخرى بعنوان Nitrogen Management Using Isotopic Techniques مع وكالة الطاقة الذرية يف فيينا؛
• مت تطوير حديقة النباتات الطبية والعطرية وزيادة أصناف نباتية جديدة؛

•  مت إطالق مشروع تربية النحل إلنتاج العسل يف البقاع بهدف العمل على دراسة لنوعية العسل الذي ينتجه النحل املغذى من النباتات الطبية 
والعطرية املزروعة يف املركز.

مسابقة Startup Weekend North Lebanon )21 تشرين الثاين 2014(

نشاط توعية يف  يوم روائع النبات يف فرع البقاع

اجتماع مع املزارعني يف مشروع "دارة املياه اجلوفية يف البقاع”

التدريب على احملطة املناخية يف فرع البقاع



األستاذ عصام حوري
أمين عام الجامعة

من حفل البيال ٣٠ أيار ٢٠١٥

حصاد وعطاء
أن تكرم من أمضى خمسين عامًا من العمل والعطاء المستمرين خالل حياته المهنية فهذا امر 
طبيعي، وهو موضع تقدير وامتنان. اما ان تكرم من عمل في مؤسسة تعليمية كبرى، في جامعة 
مألت الدنيا وشغلت الناس فهذا هو موضع السؤال وهو العجب العجاب. ذلك أن هذا التكريم 
في جوهره هو تكريم لمسار الجامعة ولمن سار على دربها ونهل من معينها وأعطى في حياته 
األفراد  فعمر  ورصيدها.  وقيمها  ونجاحاتها  نسيجها  من  جزءا  وأضحى  وعلمها  فكرها  من  شيئا 
عقل  والجهد  عليها،  القيمين  جهود  فحدوده  المؤسسات  عمر  أما  المكتوب،  باألجل  محدود 
لوالدّي وعائلتي  التكريم  وحكمة ورؤية، وخطط واهداف، وتكاتف وتواصل وتجدد. أهدي هذا 
اإلداريين وزمالئي على  زمالئي  وإلى  وأساتذتها  الجامعة وعمدائها  ولرؤساء  والكبيرة  الصغيرة 

مقاعد الدراسة وزمالئي الخريجين ووقف البر واإلحسان. خمسون عاما من المعايشة والتفاعل، 
من المعاناة والتفاؤل، من الجمود والجهود، من الحركة والبركة. خمسون عاما من األخذ والعطاء، 
من التقييم والتصميم، من اإلدارة واإلرادة. أقف معكم اليوم، وقفة عز وافتخار، خاتما كلمتي، 

مهنئا جامعتي، ورئيسها الشاب الهمام، على االعتماد المؤسسي الدولي الذي نالته بجدارة.



مالمح ومميزات



١٢٣١٢٣

إحصائيات الطالب

أواًل: مرحله الليسانس والبكالوريوس

الكلية

جدول رقم 1: بيان بأعداد الطالب املقيدين بكليات اجلامعة للعام 2015-2014

رسم بياين رقم 1: رسم يوضح أعداد الطالب املقيدين بحسب الكليات للعام اجلامعي
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رسم بياين رقم 3: رسم يوضح أعداد الطالب املتخرجني لهذا العام بحسب الكلياترسم بياين رقم 2: رسم مقارن بأعداد الطالب املقيدين يف اجلامعة من العام اجلامعي 2010-2011 ولغاية 2015-2014
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جدول رقم 2: بيان بأعداد طالب مرحلة اليسانس أو البكالوريوس موزعني حسب الكلية خالل اخلمس سنوات  األخرية من العام اجلامعي 2010-2011 ولغاية 2015-2014
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جدول رقم 3: بيان بأعداد الطالب املتخرجني للعام اجلامعي 2015-2014
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الكلية / العام اجلامعي

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

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

جدول رقم 5: بيان بأعداد الرسائل املسجلة خالل العام اجلامعي 2015-2014

رسم بياين رقم 5: رسم يوضح أعداد الرسائل املسجلة يف العام اجلامعي 2014-2015 بحسب الكليات
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الكلية

جدول رقم 6: بيان بأعداد رسائل املاجستري املمنوحة خالل العام 2015-2014

رسم بياين رقم 6: رسم يوضح أعداد رسائل املاجستري املمنوحة لهذا العام بحسب الكليات
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الكلية / العام اجلامعي

جدول رقم 7: بيان بأعداد رسائل املاجستري املسجلة خالل األعوام اخلمس األخرية

رسم بياين رقم 7: رسم يقارن بني أعداد رسائل املاجستري املسجلة خالل األعوام اخلمس األخرية
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١٣١١٣١ ١٣٠١٣٠

الكلية / العام اجلامعي

جدول رقم 8: بيان بأعداد درجات املاجستري التي منحت خالل األعوام اخلمس األخرية

رسم بياين رقم 8: رسم يقارن بني أعداد درجات املاجستري التي منحت بحسب األعوام اخلمس األخرية
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الكلية

جدول رقم 9: بيان بأعداد رسائل الدكتوراه املسجلة خالل العام 2015-2014

رسم بياين رقم 9: رسم يوضح أعداد الرسائل املسجلة يف العام اجلامعي 2014-2015 بحسب الكليات
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الكلية

جدول رقم 10: بيان بأعداد رسائل الدكتوراه املمنوحة خالل العام 2015-2014

رسم بياين رقم10: رسم بأعداد الرسائل املمنوحة خالل العام اجلامعي 2015-2014 
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رسم بياين رقم 11: رسم يقارن بني أعداد رسائل الدكتوراه املسجلة يف الكليات بحسب األعوام اخلمس األخرية
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الكلية / العام اجلامعي

جدول رقم 12: بيان أعداد درجات الدكتوراه التي منحت خالل األعوام اخلمس األخرية

رسم بياين رقم 12: رسم يقارن بني أعداد درجات الدكتوراه التي منحت بحسب األعوام اخلمس األخرية 
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إحصائية
أعضاء هيئة التدريس
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الكلية الفرع

وقضاةحمليمعنيخارجي اجملموعاجملموعحماضررئيس اجملموع

العددزائر

دبلومماجستريماجستري خربةتخصصليسانسبكالوريوسبكالوريوس

إحصائية بأعداد السادة أعضاء هيئة التدريس يف العام اجلامعي 2015-2014
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١٤١١٤١

جدول رقم 14: بيان أعداد العاملني يف اجلامعة بحسب الفروع للعام اجلامعي 2015-2014

بريوت

245
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موظفني
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دبية

59

45

١٠٤

طرابلس
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10

٤٦

البقاع

3

3

٦

اجملموع

343

267

٦١٠
إحصائية العاملين



١٤٣١٤٣

الموسم الثقافي

آب
- لقاء رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور عمرو جالل العدوي مع اجلهازين األكادميي واإلداري يف 25 آب 2014 )حرم بريوت(

أيلول
- العشاء السنوي ألسرة اجلامعة ملناسبة البدء بالعام اجلامعي يف 20 أيلول 2014  )حرم الدبية(

-  Homecoming Event - BAU in Colors يف 30 أيلول 2014 )حرم بريوت(
تشرين األول

- Homecoming Event يف 16 تشرين األول 2014 )حرم الدبية(
- معرض بعنوان " نور ع نور " للفنانة التشكيلية رين سامل يف 16 تشرين األول 2014 )حرم بريوت(

تشرين الثاين
- احتفال مبناسبة العيد اخلامس واخلمسني جلامعة بريوت العربية يف فندق احلبتور يف 5 تشرين الثاين 2014

 Tempus Project Concerning the Improvement of Students’ Services Funded by the European Union املشاركة يف مشروع  -
through the Project ”VIETUD” - Développement des Services de Soutien aux Étudiants - VIETUT يف 7 تشرين الثاين 2014

- عرض مسرحية "بريوت الطريق اجلديدة” للفنان زياد عيتاين يف 11 تشرين الثاين 2014 )حرم بريوت(
- معرض بعنوان "مائة عام منذ اندالع احلرب العاملية األوىل 1914-2014” للفنان بول سليمان يف 13 تشرين الثاين 2014 )حرم بريوت(

- االحتفال باليوم العاملي لداء السكري مع كلية العلوم الصحية يف 15 تشرين الثاين 2014 )حرم بريوت(
- حماضرة بعنوان My Journey to Surgery للجَراح العاملي اللبناين - الربيطاين الربوفسور ندي حكيم يف 28 تشرين الثاين 2014 )حرم بريوت(

- ندوة بعنوان Building Energy Modelling and Monitoring Workshop يف 29 تشرين الثاين 2014 )فرع طرابلس(
كانون األول

 Tripoli The City اللتقاط صور جتّسد احلياة اجلامعية وذلك بهدف اعداد مقالة عن مدينة طرابلس National Geographic Channel زيارة  -
of Extremes يف 2 كانون األول 2014 )فرع طرابلس(

- زيارة وفد Erasmus Mundus ولقاء مع الطالب حول املنحة املقدمة منها يف 3 كانون األول 2014 )فرع طرابلس(
كانون الثاين

- تنظيم مسابقة Employees Tournament Beirut - Debbieh - Tripoli يف 16 كانون الثاين 2015 )حرم الدبية(
شباط

- االحتفال باليوم العاملي ملكافحة مرض السرطان يف 4 شباط 2015 )فرع طرابلس(
- تنظيم حماضرة بعنوان Happy New Me لإلعالمي ميالد حدشيتي يف 19 شباط 2015 )حرم بريوت(

- نشاط بعنوان BAU Blood Donation Day يف 19 شباط 2015 )حرم بريوت(
- تنظيم ورشة عمل بعنوان Social Inclusion for People with Disabilities يف 24 شباط 2015 )حرم بريوت(

-  عرض حفلة موسيقية غنائية لألوركسرتا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية بقيادة املايسرتو اندريه احلاج وغناء الفنان حممد حمسن 
من مصر يف 25 شباط 2015 )حرم بريوت(

آذار
- يوم بعنوان Japanese Day يف 4 آذار 2015 )حرم بريوت(

- زيارة وفد Amideast ولقاء مع الطالب حول منحة Fulbright يف 4 آذار 2015 )فرع طرابلس(
- تنظيم ورشة عمل بعنوان Internship - Workshops - Community Service يف  4  آذار2015 )حرم الدبية( 

- تنظيم ورشة عمل بعنوان "أهمية التعاون بني وزارة البيئة والباحثني للحفاظ على البيئة يف لبنان” يف 10 آذار 2015 )حرم بريوت(
- تنظيم مسابقة اإللقاء باللغة العربية الفصحى بعنوان "اإلعالم واحلرية” برعاية وزير الثقافة يف 18 آذار 2015 )حرم بريوت(

- مسابقة بعنوان Take a Snapshot يف 20 آذار 2015 )فرع طرابلس(
- عرض مسرحية Akino Panesta يف 23 آذار 2015 )حرم الدبية( ويف 27 آذار 2015 )حرم بريوت(

- معرض بعنوان Nostalgia للمهندس املعماري الدكتور حممد صبحي يف 26 آذار 2015 )حرم بريوت(
- حماضرة بعنوان "طرابلس يف شبكة مدن املتوسط” للربوفسور أنطوان قربان يف 27 آذار 2015 )فرع طرابلس(

- إزاحة الستار عن مبنى رمزي الصفدي يف 31 آذار 2015 )فرع طرابلس(
نيسان

-  حماضرة بعنوان "اجلرائم االلكرتونية وتداعياتها على اجملتمع” ألقتها رئيسة مكتب اجلرائم االلكرتونية وامللكية الفكرية الرائد سوزان احلاج   
يف 15 نيسان 2015 )فرع طرابلس(

- تنظيم "املعرض الوظيفي السنوي الثامن Job Fair 2015 يف 21 نيسان 2015 )حرم الدبية(
- دورة تدريبية يف الشمال لتدريب وتأهيل املهندسني للحصول على شهادة LEED يف 21  نيسان 2015 )فرع طرابلس(

- معرض منحوتات "الرقصة األخرية” للفنان يحيى سربيه يف 23 نيسان 2015 )حرم بريوت(



١٤٤١٤٤

- عرض مسرحية "حملولة” يف 23 نيسان2015 )يف اليونيسكو( ويف 28 نيسان 2015 )حرم بريوت(
-  ندوة بعنوان "دور نقابة املهندسني يف تطوير وحماية مهنة الهندسة" ألقاها نقيب املهندسني يف الشمال النقيب ماريوس البعيني يف 

27 نيسان 2015 )فرع طرابلس(
- نشاط "يوم املكتبات" يف 30 نيسان 2015 )حرم بريوت(

أيار
- معرض بعنوان "رؤى تشكيلية معاصرة” للفنانني وجيه نحلة - سمري أبي راشد- حسن جوين ورميا فروخ  يف 6 أيار 2015 )حرم بريوت(

- افتتاح "مهرجان طرابلس الدويل للسينما" يف 6 أيار 2015 )فرع طرابلس(
- زيارة وفد السفارة اليابانية ولقاء مع الطالب حول املنحة املقدمة من احلكومة اليابانية يف 7 أيار 2015 )حرم الدبية(

-  تنظيم حماضرة بعنوان Transplantation and Organ Donation للجراح العاملي الرتكي الربوفسور Mehemet Heberal يف 14 أيار 2015 
)حرم بريوت( 

- قصة جناح مع األستاذ رؤوف أبو زكي رئيس جملس إدارة جمموعة االقتصاد واألعمال يف 15 أيار 2015 )حرم بريوت(
- حماضرة بعنوان Doctor of Physical Therapy Scopes and Challenges يف 20 أيار 2015 )فرع طرابلس(

-  احتفال مبناسبة نيل جامعة بريوت العربية االعتماد املؤسسي من FIBAA وتكرمي األمني العام األستاذ عصام حوري يف قاعة بافيون رويال - 
البيال يف 30 أيار 2015

حزيران
- مسابقة بعنوان Fifth IEEE Lebanon Communications Students’ Competition يف 1 حزيران 2015 )فرع طرابلس(

- حفل تخرج طب االختصاص يف 2 حزيران 2015 )حرم بريوت(
- حفل التخرج السنوي للدفعة الثانية يف 9 حزيران 2015 )فرع طرابلس(

- حفل التخرج السنوي يف 11 حزيران 2015 )حرم الدبية(



السيدة زينة العريس
مديرة إدارة العالقات العامة
من حفل البيال ٣٠ أيار ٢٠١٥

حصاد وعطاء
المؤسسي  االعتماد  العربية  بيروت  جامعة  التعليم  عروس  فيه  تتقلد  الجامع،  الفرح  هذا  في 
الدولي من )FIBAA( ليكون االحتفال عرسًا مكلاًل بالنجاح وبتكريم من صدحت كلماته ذات يوم 

نداء االستمرارية باقية ... باقية ... باقية.
"خمسون عامًا من العطاء المستمر " رافقها منذ البداية بحلِوها ومرها، بتألقها وظروفها الصعبة، 
اليوم ال ألنه  نكّرمه  كبيرة وصغيرة، هو من  دافع عنها في كل  أجلها،  وناضل من  وقف معها 
دروسًا  ليعطيها  أكتافه  الغبار عن  رفع  نكرم من  أن  علينا  واجب  بل ألنه  التكريم فقط،  يستحق 

مجانية.

هذا هو عصام حوري النسر المحلق في فضاء هذا الصرح المتواضع بروحه والمتعالي على الصعاب 
والتحديات والسبب الذي يبعث فينا كل يوم روح التصميم والتميز واإلبداع.






