


1

 2  ......................................................... اجامعة  رئي�س  كلمة 
      

اأع�ضاء امجل�س الأعلى ........................................................ 3 
           

اأع�ضاء جل�س اجامعة ...................................................... 4
                              

اأع�ضاء هيئة التدري�س ........................................................ 5

امراكز واللجان ي اجامعة ................................................... 6
                                   

بانوراما العام اجامعي                                                                                
7   ...................................................... الثقاي  امو�ضم    -

11  ............................................................ اموؤمرات   -
- ن�ضاط �ضوؤون اخريجن ............................................ 13        
- الن�ضاط الطابي .................................................... 15                                   

 

اأطر معرفية...  تبني اأف�ضل الرامج التعليمية      
- التطوير الأكادمي .................................................. 17
- اللي�ضان�س والبكالوريو�س ........................................... 19

- الدرا�ضات العليا ...................................................... 23                             
- الأبحاث وامن�ضورات العلمية ........................................ 27

  

اآفاق جامعية...  ي ظل مرافق وخدمات مواكبة     
                                                                    29  .................................................... الإداري  التطوير   -
- الإن�ضاءات اجديدة .................................................. 29

- التعاون والتفاقيات ................................................. 33 
- مركز ال�ضت�ضارات والدرا�ضات ....................................... 35 
35 - امكتبات ............................................................... 

فرع اجامعة بالإ�ضكندرية................................................... 37
جامعة بروت العربية...  تطور واإ�ضراتيجية............................. 39

نحو غٍد... يزهر بقيم العلم والعمل

Contents



ي ال�ضابع من �ضهر ت�ضرين الثاي �ضنة األف وت�ضعمئة و�ضتن، ولدت جامعة بروت العربية. وي احفل الذي اأقيم 

منا�ضبة بدء الدرا�ضة ذلك اليوم، قال الرئي�س اموؤ�ض�س للجامعة الأ�ضتاذ الدكتور علي را�ضد:

”اإن من مقومات الد�ضتور اجامعي اأن تقوم العاقة بن اجامعة وغرها من اجامعات ي الداخل واخارج على 

العامل الأول لن�ضر  التعاون بن اجامعات هو  الر�ضالة اجامعية، وهذا  الوثيق ي �ضبيل حقيق  التفاهم والتعاون 

امودة والإخاء بن اأبناء الب�ضر مهما اختلفت ح�ضارتهم ومذاهبهم“.

مّر قرابة ن�ضف قرن على هذا امفهوم امتقدم للعاقة بن اجامعات وقد ثبتت ركائزه وجلت اأبهى �ضوره من 

خال جربتنا الفريدة ي عامنا العربي حيث ن�ضاأت جامعة وليدة، هي جامعة بروت العربية بالتعاون مع جامعة 

اليوم عراقتها بن  تثبت  العربية  التواأمة بن اجامعات. وها هي جامعة بروت  معاي  الإ�ضكندرية وذلك حقيقاً 

الب�ضرية  والتنمية  والإبداع  للبحث  وامعرفة وبيئة  للعلم  ذاتها ك�ضرح  لبنان حققة  العلمية ي  وامعاهد  اجامعات 

ومد �ضروحاً لها ي ختلف اأرجاء لبنان، اإذ ت�ضتعد لبدء الدرا�ضة بكليتي الهند�ضة والعلوم بفرع اجامعة بالدبية 

جنوب بروت، بعد اأن �ضبقتهما كلية الهند�ضة امعمارية اإليه منذ �ضنتن، كما ترتفع من�ضاآتها ي فرع اجامعة مدينة 

طرابل�س على اأمل بدء الدرا�ضة بها عام 2010، وت�ضتكمل اجامعة ر�ضالتها نحو منطقة اأخرى من مناطق لبنان العزيز 

ب�ضرائها اأر�ضاً ي منطقة جديتا العقارية ي حافظة البقاع وتخطط لفتتاحها عام 2012.
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University High Council

اأ. توفيق حوري
نائب رئي�س امجل�س الأعلى جامعة بروت العربية

رئي�س جل�س اأمناء وقف الر والإح�سان

اأ.د. هند حمد مدوح حنفي
نائب رئي�س جامعة الإ�سكندرية

 ل�سوؤون الدرا�سات العليا والبحوث

اأ.د. حمد �ضعيد القا�ضي اجزائري
مثل جل�س اأمناء وقف الر والإح�سان

اأ.د. عمرو جال العدوي
رئي�س جامعة بروت العربية

اأ. ع�ضام حوري
اأمن عام جامعة بروت العربية

اأ.د. ح�ضان حاق
مثل جل�س اأمناء وقف الر والإح�سان

اأ.د. ح�ضن ندير خر اه
رئي�س امجل�س الأعلى جامعة بروت العربية

رئي�س جامعة ال�سكندرية

اأ.د. عكا�ضة حمد عبد العال
نائب رئي�س جامعة الإ�سكندرية

 ل�سوؤون التعليم والطاب

اأ.د. فوزي اأدهم
مثل جل�س اأمناء وقف الر والإح�سان

اأ.د. اأ�ضامة الفوي
عميد كلية احقوق ي جامعة الإ�سكندرية

اأ.د. عبد العزيز عبد الرافع بال
عميد كلية الطب ي جامعة الإ�سكندرية
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اأ.د. عمرو جال العدوي
رئي�س جامعة بروت العربية

م. حمد برهومي
مثل جل�س اأمناء

 وقف الر والإح�سان

د. عّمار حوري
مثل جل�س اأمناء

 وقف الر والإح�سان

اأ.د. هند حمد مدوح حنفي
نائب رئي�س جامعة الإ�سكندرية

 ل�سوؤون الدرا�سات العليا والبحوث

اأ.د. عكا�ضة حمد عبد العال
نائب رئي�س جامعة الإ�سكندرية

 ل�سوؤون التعليم والطاب

اأ. ع�ضام حوري
اأمن عام جامعة بروت العربية

اأ.د. ح�ضن كمال عبد ال�ضام
عميد كلية الهند�سة امعمارية

اأ.د. �ضعيد عبد العزيز عثمان
عميد كلية التجارة

واإدارة الأعمال

اأ.د. هاي حمد حامد دويدار
عميد كلية احقوق والعلوم ال�سيا�سية

اأ.د. اأوجا مطر حمد غازي
عميدة كلية الآداب

اأ.د. خالد ح�ضن بغدادي
عميد كلية الهند�سة

اأ.د. عبد العزيز فايد اإ�ضماعيل
عميد كلية طب الأ�سنان

اأ.د. اأحمد حمد عثمان
عميد كلية الطب

اأ.د. فوزي علي اإ�ضماعيل الياظبي
عميد كلية ال�سيدلة

اأ.د. حنفي حمود هليل
عميد كلية العلوم

اأ.د. هند ح�ضن متوي
عميدة كلية التمري�س

اأ. نبيل خليفة
مدير مكتب رئي�س اجامعة

اأ. حمد حمود
مدير �سوؤون الطاب

University Council
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اأعــداد اأع�ضـــاء هيئـــة التدريـــ�س
للعام اجامعي 2008/2007

اإجمايمنتدبزائــــرمتعاقــدمعنمعـــارالبــيـــــــــان
                الكليات
52366480الآداب

93248-52احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

485073-11التجارة واإدارة الأعمال

164760-6الهند�ضة امعمارية

211231587138الهند�ضة

127517115156العلوم

525114366ال�ضيدلة

13181121-8الطب

511133858طب الأ�ضنان

52734--2التمري�س

802623121584834امجموع

• م تقّيم امقررات الدرا�ضية لأع�ضاء هيئة التدري�س من قبل الطاب خال ا�ضتطاع راأيهم بتلك امقررات وعر�ضت 
نتائج هذه ال�ضتطاعات على الكليات جهة تدعيم الإيجابيات وتاي ال�ضلبيات �ضماناً جودة التعليم .

Staff Members
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BAU Centers & Committees

ي �ضبيل العمل على تفعيل مرحلة التطوير التي انتهجتها اجامعة ي العام اجامعي 2008/2007 م ت�ضكيل جان 
من مهامها التاي:

جنة متابعة ا�ضراتيجية اجامعة: متابعة مراحل تنفيذ ا�ضراتيجية اجامعة عن الفرة  2012/2007.   •
مركز التطوير الأكادمي: تطوير ومراجعة امناهج الدرا�ضية وتوكيد اجودة للمقررات واخطط التعليمية   •

ال�ضعي لتبادل اتفاقيات بحثية، تاأ�ضي�س جلة علمية للجامعة وتطوير امعامل البحثية ومعامل الطاب.

جنة BAU New Image )جامعة بروت العربية اإطالة جديدة(: ت�ضع اللجنة اقراحاتها ما يخدم   •
ارتقاء �ضورة اجامعة. 

مركز ال�ضت�ضارات والدرا�ضات: متابعة كل ما من �ضاأنه تعزيز وخدمة امجتمع.  •
جنة انتقال معامل الهند�ضة والعلوم اإى الدبية: درا�ضة م�ضتلزمات انتقال كلية الهند�ضة وكلية العلوم اإى   •

حرم اجامعة بالدبية.

جنة ال�ضوؤون الهند�ضية: تتوى اللجنة النظر واإبداء الراأي بام�ضائل الهند�ضية التي يحيلها رئي�س اجامعة اإليها.  •
جنة ال�ضوؤون الثقافية: تنظيم اللقاءات الثقافية مع الهيئات وال�ضخ�ضيات تتطرق اإى امو�ضوعات امعا�ضرة.  •

جنة الأن�ضطة الطابية: تعزيز الأن�ضطة الطابية باجامعة.  •
جنة الدرا�ضات العليا: درا�ضة مقت�ضيات تنظيم الدرا�ضات العليا وما يتعلق بت�ضجيل الطاب وحديد ام�ضرفن    •

وتفعيل التقارير الدورية. 

جنة �ضوؤون العاملن: تتوى اللجنة اإبداء اقراحاتها ي امو�ضوعات التي يحيلها رئي�س اجامعة اإليها.  •
جنة ال�ضوؤون امالية: تتوى اللجنة النظر واإبداء الراأي ي ام�ضائل امالية التي يحيلها رئي�س اجامعة اإليها.  •

جنة �ضندوق م�ضاعدات الطاب: فح�س الطلبات الواردة واقراح ام�ضاعدات ي حدود موازنة اجامعة.  •
جنة جلة الزميل: تقدم درا�ضة لإعادة اإحياء جلة الزميل.  •

جنة MIS Steering Committee )نظام اإدارة البيانات(: تتوى اللجنة مهام توجيه اأعمال مكننة العمل   •
.á©eÉ÷G ‘

جنة حفل الـتخرج: تتوى اإعداد برنامج احفل والتح�ضرات الازمة له.  •

افتتاح معمل اأ�ضا�ضيات التمري�س
م�ساركة اأع�ساء هيئة التدري�س 

وطاب كلية التمري�س 

افتتاح امكتبة الإلكرونية 
التابعة

لكلية الطب

حا�سرة لتعريف بن�ساطات »مكتب ال�ضرق 
الأو�ضط للوكالة اجامعية الفرنكوفونية«

األقاها مدير امكتب الرف�سور اأوليفيه غارو 

حفل ا�ستقبال الطاب اجدد اأحييته 
الفنانة با�ضكال م�ضعاي بالإ�سافة 

اإى اأندية  الن�ساطات الطابية امختلفة

ور�سة عمل من تنظيم كلية العلوم 
عن »ال�ضامة الغذائية« برعاية معاي 

وزير القت�ساد الدكتور �ضامي حداد

حا�سرة عاّمة عن »ام�ضاكل ال�ضحّية 
للبدانة.. الأ�ضباب واحلول« 

األقاها الأ�ستاذ الدكتور عزت خمي�س 

Dec

Mar
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افتتاح معمل اأ�ضا�ضيات التمري�س
م�ساركة اأع�ساء هيئة التدري�س 

وطاب كلية التمري�س 

افتتاح امكتبة الإلكرونية 
التابعة

لكلية الطب

حا�سرة لتعريف بن�ساطات »مكتب ال�ضرق 
الأو�ضط للوكالة اجامعية الفرنكوفونية«

األقاها مدير امكتب الرف�سور اأوليفيه غارو 

حفل ا�ستقبال الطاب اجدد اأحييته 
الفنانة با�ضكال م�ضعاي بالإ�سافة 

اإى اأندية  الن�ساطات الطابية امختلفة

ور�سة عمل من تنظيم كلية العلوم 
عن »ال�ضامة الغذائية« برعاية معاي 

وزير القت�ساد الدكتور �ضامي حداد

حا�سرة عاّمة عن »ام�ضاكل ال�ضحّية 
للبدانة.. الأ�ضباب واحلول« 

األقاها الأ�ستاذ الدكتور عزت خمي�س 

 Oct Nov Dec

 Jan  Feb Mar

The Year in Pictures



قاعة جمال عبد النا�ضر 
 ال�ضبت 19 ني�ضان 2008

Sep

Jun
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اليوم العلمي ال�ضاد�س لكلية ال�ضيدلة حت عنوان 
 Pharmacy & Community

م�ضاركة عدد من �ضركات الأدوية امحلية والعامية 

الدورة ال�سيفية ال�سنوية لاأولد 
من عمر ájÉ¨d 5 15�سنة وت�سمنت عدة اأن�سطة 

فنية ريا�سية ون�ساطات ترفيهية خارجية

Orientation Day يوم توجيهي
للتعريف بجميع التخ�ض�ضات الأكادمية
واخطوات امطلوبة للت�ضجيل ي اجامعة

حا�سرة عامة األقاها العام الفيزيائي     
د. حمد الن�ضائي عنوانها: »العلم منهجاً 

للخا�س القت�ضادي والجتماعي«

امعر�س الوظيفي الأول Job Fair للجامعة 
و�سط اإقبال لفت لعدد من ال�سركات ي 

جالت الهند�سة والتجارة وال�سيدلة وغرها 

تنظيم م�سابقة اإلقاء بن طاب اجامعات 
اللبنانية عنوانها: »اللغة العربية وحديات    

الع�ضر« برعاية موؤ�ّس�سة الفكر العربي

 Jul Aug Sep

Apr May Jun

The Year in Pictures



قاعة جمال عبد النا�ضر 
 اخمي�س 20 اآذار  2008



11

      تعزيزاً لوا�ضر التعاون ومواكبة للتطورات ي ال�ضيا�ضات التعليمية الدولية  اإعتمدت اجامعة �ضيا�ضة التوا�ضل مع 

الحادات اجامعية الدولية والقليمية، ما ي�ضهم ي حقيق جودة التعليم وتوفر �ضروط العتماد واندرجت ي هذا 

الطار م�ضاركة اجامعة ي عدة اجتماعات وندوات وموؤمرات اأبرزها:

ام�ضاركة ي منتدى التعليم العاي الدوي امنعقد ماليزيا ي الفرة 6 اإى 7 ت�ضرين الثاي 2007. 1 حت عنوان   

»امعرفة وتطوير اموارد الب�ضرية«.

امغربية  بامملكة   2 .2008 4 ني�ضان  اإى   2 امنعقد ي الفرة  العربي اخام�س للربية والتعليم  امنتدى  ام�ضاركة ي 

حت عنوان » الربية والتعليم ي العام العربي« حيث قدم الأ�ضتاذ الدكتور عمرو جال العدوي رئي�س اجامعة 

ورقة عمل األقاها باحدى جل�ضات اموؤمر حت عنوان »التعاون الدوي ي جال التعليم، جامعة بروت العربية 

وجامعة الإ�ضكندرية موذجا ً«.

العربية  نايف  بجامعة  امنعقد  العربية  اجامعات  لحاد  العام  للموؤمر  والربعن  احادية  الدورة  ي  ام�ضاركة  3 .

للعلوم المنية بالريا�س ي الفرة 14 اإى 16 ني�ضان 2008.

ام�ضاركة ي موؤمر الحاد الدوي للجامعات العربية امنعقد بجامعة اوترخت بهولندا خال الفرة 14 اإى 20. 4 

موز  2008 حت عنوان »التعليم العاي والبحوث ام�ضتجيبة لاحتياجات امحلية والعامية«. 

ام�ضاركة ي موؤمر Biovision مكتبة الإ�ضكندرية مدة اأربعة اأيام امتدت من 12 اإى 16 ني�ضان 2008. 5 بوفد تاألف 

من اأع�ضاء هيئة التدري�س ي كليتي العلوم وال�ضيدلة يرافقهم طلبة من الدرا�ضات العليا )دكتوراه وماج�ضتر( 

بالإ�ضافة اإى عدد من طاب مرحلة البكالوريو�س.

اأ.د. ريت�ضارد ايرن�ضت )احائز على جائزة نوبل ي  اأ�ضهرهم  وقد ميز اموؤمر بح�ضور �ضخ�ضيات علمية عامية من 

الكيمياء 1991).

Conferences



باحة احرم الرئي�ضي ي بروت
الأربعاء 2008/8/9
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Graduates Affairs  

عناوين  جمع  من   -  2008/2007 اجامعي  العام  ي  اأن�ضاأت  التي   - اجامعة  ي  امتخرجن  �ضوؤون  دائرة  مكنت 

وبيانات ختلفة عن 8834 متخرجاً، تت�ضمن كل ما يتعلق بكيفية الت�ضال والتوا�ضل معهم.

امهنية ي لبنان وقد م ي هذا  النقابات  اإى  امنت�ضبن  تقوم دائرة �ضوؤون امتخرجن بعمل م�ضح للمتخرجن  

ال�ضياق اإجراء م�ضـح بلغ عدده 4014 متخرجاً.  

امتخرجون هذا العام.

-1

-2

-3

 اأعداد الطاب امتخرجن  للعام اجامعي 
2008/2007

Oó©dGالكلية

872الآداب

453احقوق والعلوم ال�سيا�سية

652التجارة واإدارة الأعمال

67الهند�سة امعمارية

309الهند�سة

261العلوم

86ال�سيدلة

42الطب

31طب الأ�سنان

2773امجموع



ق�ضر الوني�ضكو 
 26 ني�ضان 2008
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             ا�ضتهل الن�ضاط الطابي ي اجامعة خال العام اجامعي 2008/2007 باإقامة حفل ا�ضتقبال حا�ضد للطاب 

م فيه عر�س كافة الأن�ضطة التي ي�ضمها ق�ضم الن�ضاطات الطابية )فنية، اجتماعية، ريا�ضية...( واختتم با�ضت�ضافة 

الفنانة با�ضكال م�ضعاي.

• على ال�ضعيد الفني اأي�ضاً، �ضارك فريق ام�ضرح ي امهرجان ام�ضرحي الأول للجامعات،  الذي اأعدته واأ�ضرفت عليه 
وزارة الثقافة، وقد مت العرو�س ي ق�ضر الوني�ضكو، وحازت جامعة بروت العربية امرتبة الأوى منا�ضفة مع 

 .LAU جامعة الـ

•  منا�ضبة ذكرى احرب الأهلية ي لبنان �ضارك نادي امو�ضيقى وفرقة الرق�س ال�ضعبي مع بع�س الفعاليات الفنية 
الإن�ضان،  حقوق  وجمعية  ال�ضحناوي  ندى  الت�ضكيلية  الفنانة  من  مبادرة  اأقيم  الذي  باحفل  لبنان  ي  امحلية 

وذلك للتعبر عن رف�س ال�ضباب لعودة احرب والعنف.

•  على ال�ضعيد اخارجي، �ضارك وفد برئا�ضة مدير ال�ضوؤون العامة والن�ضاطات الطابية ي اموؤمر البيئي ال�ضابع 
من تنظيم الحاد العربي لل�ضباب والبيئة وقد م عقده من 3 اإى 8 ايار بجامعة الدول العربية ي القاهرة.

 على ال�ضعيد الريا�ضي، احرز فريق اجامعة لكرة القدم بطولة اجامعات لعام 2008/2007•  التي ينظمها �ضنويا 

الحاد الريا�ضي اللبناي للجامعات ي لبنان.

اأقام ق�ضم الن�ضاطات الطابية الدورة ال�ضيفية ال�ضنوية لاأولد من عمر 5 لغاية  •  مع بداية العطلة ال�ضيفية 
الطاب  �ضارك فريق من  ون�ضاطات ترفيهية خارجية. وقد  ريا�ضية،  اأن�ضطة فنية،  تت�ضمن عدة  والتي  15�ضنة 

وفقا  وتدربيهم  عليهم  والإ�ضراف  الأولد  ن�ضاطات  بتوجيه  والفرق  الأندية  ختلف  ي  الأع�ضاء  اجامعين 

لهواياتهم.

Student’s Activities
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Academic Development

�ضيا�ضتها  فيها  حددت  منها،  لكل  التنفيذية  اخطط  بو�ضع  الكليات  با�ضرت  اجامعة  ل�ضراتيجية  مواكبة  ي 

جهة  من  متخرجيها  لتوظيف  �ضماناً  العمل  �ضوق  ي  لها  والرويج  لديها  امتوفرة  التخ�ض�ضات  جهة  ام�ضتقبلية 

ومواجهة تناق�س اأعداد الطاب املتحقن ي بع�س التخ�ض�ضات مثل اأق�ضام كلية الآداب،كل ذلك باإ�ضراف ومراقبة 

الغاية  لهذه  اأن�ضىء خ�ضي�ضاً  الذي   Centre of Acadamic Development ومتابعة مركز التطوير الأكادمي 

وقد م ما يلي:

تطبيق نظام ال�ضاعات الدرا�ضية امعتمدة وتعميم مفهومه لدى اأطراف العملية التعليمية ور�ضم خطوط وا�ضحة 

وثابتة حدد العاقة بن هذه الأطراف )الطالب والأ�ضتاذ والكلية(.

مراجعة اللوائح الداخلية للكليات طبقا لنظام ال�ضاعات الدرا�ضية امعتمدة وفقا معاير اجودة والعتماد وتو�ضيف 

امقررات الدرا�ضية وتقييمها من قبل الطاب من خال ا�ضتطاع الراأي وزيادة عدد امواد الختيارية التخ�ض�ضية 

مع تغير ي امحتوى العلمي لكثر من امواد ما يتما�ضى مع التقدم العلمي و�ضوق العمل اللبناي.

حديد امراجع العلمية واإعانها للطاب.

طرح دبلومات جديدة مهنية ي جالت: 

       - التجارة الدولية والقوانن الإدارية وامالية.

       - ال�ضرائب وقطاع الأعمال.

       - الفيزياء الإ�ضعاعية.

       - التحليل احيوي و�ضيدلة ام�ضت�ضفيات وال�ضيدلة الإكلينيكية.

و�ضع درجتن للماج�ضتر والدكتوراه ي تخ�ض�س طب ال�ضيخوخة واأمرا�س اجهاز اله�ضمي.

ا�ضتحداث الائحة الداخلية لكلية العلوم ال�ضحية بتخ�ض�ضاتها الأربعة: التمري�س والتغذية والعلوم امخرية 

والعاج الفيزيائي، على اأن تبداأ الدرا�ضة بها خريف 2009/2008.
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�ضر الدرا�ضة وانتظامها
انتظمت العملية التعليمية درا�ضة وامتحانا �ضواء منها النظرية اأو التطبيقية، وم تعوي�س الطاب عن فرة التوقف 

الق�ضري مدة اأ�ضبوع ب�ضبب اأحداث اأيار 2008.

وقد م عقد لقاءات عديدة مع طاب اجامعة بح�ضور اأع�ضاء هيئة التدري�س وعمداء الكليات حدث خالها رئي�س 

اجامعة عن ر�ضالة اجامعة وقيمها �ضارحا اأبعاد اإ�ضراتيجيتها.

اأعداد الطاب ي مرحلة البكالوريو�س

العددالكلية
G4561لآداب

4434احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

4669التجارة واإدارة الأعمال

416الهند�ضة امعمارية

1760الهند�ضة

1169العلوم

428ال�ضيدلة

318الطب

183طب الأ�ضنان

94التمري�س

18032امجموع

الدرا�ضات اميدانية والرحات العلمية
وفق متطلبات الدرا�ضة التطبيقية ي التخ�ض�ضات امختلفة نظمت الأق�ضام العلمية ي الكليات زيارات ميدانية مواقع 

وموؤ�ض�ضات وم�ضروعات تنفيذية بهدف تدعيم اخلفية العلمية للطاب واإجراء التدريبات العملية وتفقد ام�ضروعات 

التنموية ي امجتمع اللبناي.

كما نظمت الكليات خال عطلة ال�ضيف تدريباً للطاب ي العديد من ال�ضركات واموؤ�ض�ضات.

Undergraduate Affairs  
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�ضوؤون الإمتحانات
ما�ضياً مع التطور الأكادمي احا�ضل م تطوير اأ�ضلوب المتحانات والعمل على م�ضاركة ذوي اخرة ي القطاعات 
الإنتاجّية ي مناق�ضة م�ضاريع الّتخّرج، وكذلك اإ�ضراك مندوبن عند بع�س اجامعات امرموقة ي جان الإمتحانات 

التي جريها بع�س الكلّيات وذلك بهدف اإطاعهم على م�ضتوى طّاب اجامعة وقدراتهم.

تقدمات اجامعة للطاب
اأوًل: الأوائل ي فروع الثانوية العامة اللبنانية: اإعفاء  الطاب الأوائل ي فروع الثانوية العامة اللبنانية من الر�ضوم 

الدرا�ضية اجامعية.
ثانيًا: اأوائل الطاب ي ختلف الف�ضول الدرا�ضية: اإعفاء 95 طالباً من الطاب الأوائل الناجحن ي كل ف�ضل من 

ر�ضوم الدرا�ضة اجامعية للف�ضل الدرا�ضي الثاي.
ثالثًا: اأوائل امتخرجن ي ختلف التخ�ض�ضات:

- منح جائزة جمال عبد النا�ضر للتفوق العلمي لأوائل امتخرجن ي ختلف التخ�ض�ضات وعددها 42 جائزة.
- اإعفاء اأوائل امتخرجن ي مرحلة اللي�ضان�س والبكالوريو�س من ن�ضف الر�ضوم الدرا�ضية امقررة ي مرحلة 

اماج�ضتر.
رابعًا: �ضندوق ام�ضاعدات: ر�ضد مبلغ �ضنوي ل�ضندوق م�ضاعدة الطاب، �ضمن �ضوابط ومعاير منا�ضبة.

خام�ضًا: فر�س عمل للطاب داخل اجامعة: اإتاحة الفر�ضة اأمام العديد من طاب اجامعة للعمل ي مرافقها كو�ضيلة 

م�ضاعدتهم مادياً.

اإن�ضاء وحدة م�ضتقلة با�ضم وحدة اللغة الإنكليزية
ي مواجهة �ضعف م�ضتوى اللغة الإنكليزية لدى بع�س طاب اجامعة ام�ضتجدين القادمن من مدار�س تعتمد اللغة 
اأوى، م ان�ضاء وحدة م�ضتقلة با�ضم وحدة اللغة الإنكليزية مهمتها رفع م�ضتوى اللغة لدى طاب  الفرن�ضية كلغة 
العام  م�ضتهل  ي  عملها  الوحدة  و�ضتبا�ضر  اجامعية،  الدرا�ضة  مواكبة  اموؤهلة  امقررات  تدري�س  خال  من  اجامعة 

eÉ÷G©« 2009/2008، وقد م تعين اأ�ضتاذ متخ�ض�س مديراً لها.

Undergraduate Affairs  
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ماج�ضتر،  )دبلوم،  الأوى  اجامعية  امرحلة  بعد  ما  ي  الت�ضجيل  على  اإقباًل   2008/2007 اجامعي  العام  �ضهد 

دكتوراه( وفق نظام ال�ضاعات الدرا�ضية امعتمدة، كما م حديد امجالت البحثية وفقاً لهتمامات الكليات وتوفر 

الإخت�ضا�ضات من اأع�ضاء هيئة التدري�س.

الت�ضجيل  منذ  الدرا�ضة  مراحل  كافة  ي  العمل  لإجراءات  امنظمة  العليا  للدرا�ضات  العامة  القواعد  تطوير  م 

ولغاية منح الدرجة، وحديد العاقة بن الباحثن وام�ضرفن والكليات، مع اإعداد الإ�ضتمارات والنماذج الازمة 

لتوثيق التعامات بينهم.

جرى تن�ضيق الإ�ضراف على الر�ضائل العلمية فيما بن جامعتي الإ�ضكندرية وبروت العربية باعتبارهما وحدة 

واحدة.

 عدد الطاب ام�ضجلن ي الدرا�ضات العليا

ال�ضنة التمهيدية الدبلومالكلية
للماج�ضتر

ام�ضجلن لر�ضائل 
اماج�ضتر

ام�ضجلن لر�ضائل 
الدكتوراه

229319119الآداب

6587-84احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

-157718التجارة واإدارة الأعمال

3162-الهند�ضة امعمارية

1042111الهند�ضة

118848العلوم

-916ال�ضيدلة

1-6الطب

-171619طب الأ�ضنان

138426430128امجمـوع

Postgraduate Studies
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الدرجات اممنوحة ي العام اجامعي 2008/2007

درجة الدكتوراهدرجة اماج�ضترالكلية
113الآداب

131احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

-4التجارة واإدارة الأعمال

-1الهند�ضة امعمارية

-5الهند�ضة

191العلوم

-1ال�ضيدلة

-1طب الأ�ضنان

555امجمـوع

  كما م تخريج الدفعة الرابعة من اأطباء الإخت�ضا�س بالتعاون مع م�ضت�ضفيات حمود ي �ضيدا وامقا�ضد 

وال�ضاحل ودار العجزة الإ�ضامية ي بروت، حيث بلغ عددهم 36 طبيباً وتوزعت اإخت�ضا�ضاتهم على: 

التخ�ض�س                             العددالتخ�ض�س                             العددالتخ�ض�س                             العدد
اجراحة العامة                          1  اجراحة الن�ضائية والتوليد        2 الطب الداخلي                           14                                  

طب الطفال                               2  ال�ضعة                                          2  النف والذن واحنجرة              3
جراحة ام�ضالك البولية              1   المرا�س النف�ضية والعقلية        3 جراحة العظام                             2

اجهاز اله�ضمي                          1اأمرا�س الكلى                               1  طب ختر                                  1  
تخدير واإنعا�س                           1   طب العيون                                  1اأمرا�س القلب                              1  

Postgraduate Studies
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- الأن�ضطة البحثية لأع�ضاء هيئة التدري�س: 
ميز العام اجامعي 2008/2007 بحركة نا�ضطة لأع�ضاء هيئة التدري�س من خال ن�ضر بحوثهم ي جات 

وموؤمرات علمية:
عدد البحوثالكلية

G17لآداب

9احقوق والعلوم ال�ضيا�ضية

2التجارة واإدارة الأعمال

4الهند�ضة امعمارية

41الهند�ضة

53العلوم

11ال�ضيدلة

3طب الأ�ضنان

140امجمــــوع

- البحوث اممولة من جهات حلية ودولية:
ا�ضتطاعت عدة كليات اح�ضول على مويل لإ�ضداراتها من بحوث اأع�ضاء ùjQóàdG áÄ«g¢ من جهات حلية 

ودولية كامجل�س الوطني للبحوث العلمية ‘ لبنان اأو الهيئات الأوروبية للبحث العلمي: 

عدد البحوثالكلية
3الهند�ضة

G1ل�ضيدلة

2الطب

6امجمــــوع

- جنة ام�ضروعات البحثية والتعاون الدوي:
تعددت م�ضاركة اأع�ضاء هيئة التدري�س ي امنتديات العلمية �ضواء من موؤمرات اأو ندوات اأو ور�س عمل اأو ن�ضر بحوث 
لهم ي جالت علمية متخ�ض�ضة، وقد �ضعت اجامعة ي العام اجامعي 2008/2007 اإى حديد اإهتمامات الكليات 
من امجالت البحثية مراعن بذلك قدراتها من الإخت�ضا�ضات امتوفرة من اأع�ضاء هيئة التدري�س واإمكانياتها من 
التجهيزات وامخترات، وخطت خطوة متقدمة ي جال الإ�ضتفادة من الطاقات البحثية لأع�ضاء هيئة التدري�س من 
خال ا�ضتحداث جنة للم�ضروعات البحثية والتعاون الدوي لدرا�ضة �ضبل التعاون مع اجامعات وامراكز البحثية 
لهذه  من�ضقاً  ليكون  اأ�ضتاذ متفرغ  تعين  وقد م  العلمي،  البحث  دور اجامعة ي جال  وتفعيل  والأجنبية  امحلية 

اللجنة التي �ضوف تبداأ عملها مع انطاقة العام اجامعي 2009/2008. 

Researches & Publications
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:MIS اأوًل: اإدارة امعلومات
MIS تعزيزاً للعمل الإداري و�ضعياً لتزويده باأح�ضن متطلبات التطور التكنولوجي، م ا�ضتحداث اإدارة امعلومات

وم تعين مدير لها يتوى مهام الإ�ضراف عليها ومواكبة اإجراءات مكننة العمل ي اجامعة وحديث اموقع الإلكروي 

للجامعة على ال�ضبكة الدولية وفق اأف�ضل امعاير.

ثانيًا: اإدارة العاقات العامة:
للعاقات  متخ�ض�ضة  اإدارة  ا�ضتحدثت  امجتمع  عيون  ي  اإبرازها  على  اجامعة  تعمل  التي  ال�ضورة  حقيق  ل�ضمان 

العامة، وم تعين مدير لها يتوى مهام الإ�ضراف عليها بالإ�ضافة اإى الإ�ضراف على القطاعات التي �ضّمت  اإى هذه 

.Media training Center الإدارة كال�ضوؤون الثقافية ومركز اميديا

�ضمل التطوير ي من�ضاآت اجامعة النواحي التالية:

اأوًل: احرم الرئي�ضي ي بروت:
• تد�ضن قاعة جمال عبد النا�ضر بعد تطويرها واإعادة جهيزها بالتقنيات احديثة.

• اإنتهاء الأعمال الإن�ضائّية مبنى الّت�ضجيل اجديد ي مركز اجامعة ي بروت مهيداً لتد�ضينه ي بداية العام 
eÉ÷G©«  2009/2008 وفقاً لنظام امكننة الذي اعتمدته اجامعة.

بدء العمل ي اأ�ضا�ضات الـ Bookstore•  �ضعياً خدمة طاب اجامعة بطريقة اأ�ضمل.

Administration Development

New Construction
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امطلوبة  امهارات  واكت�ضاب  التدريب  رفع م�ضتوى  بهدف  التمري�س  اأ�ضا�ضيات  التمري�س معمل  كلية  تزويد  • م 
ممار�ضة امهنة.

الهي�ضتولوجيا  معمل  جهيز  وم  احديثة،  بالعينات  ام�ضرحة  فزودت  الطب  كلية  خترات  تطوير  • م 
وامايكرو�ضكوبات احديثة.

ثانيًا: حرم اجامعة ي الدبية:

 تقدم الأعمال ي من�ضاآت فرع اجامعة بالدبية والإعداد لنتقال كليتي الهند�ضة والعلوم اإى من�ضاآتها �ضماناً لبدء 

الدرا�ضة ي 2008/10/6، وح�ضر كافة متطلبات هذا النتقال وتوفر اخدمات اجامعية من �ضكن ونقليات ومطبعة 

ومطاعم وكافتريات و�ضالة ريا�ضية مغلقة.

ثالثًا: حرم اجامعة ي طرابل�س:

تقدم الأعمال ي ت�ضييد مبنى فرع اجامعة ي طرابل�س والت�ضال بالهيئات الداعمة ي امدينة، وقد توج هذا الت�ضال 

بترع دولة الرئي�س جيب ميقاتي مبلغ مليون ون�ضف امليون دولر اأمركي العام اما�ضي و�ضمول رعايته وزياراته 

لأعمال البناء هذا العام، علماً باأن حرم طرابل�س �ضي�ضم كليات الهند�ضة امعمارية والهند�ضة والعلوم والتجارة واإدارة 

الأعمال والعلوم ال�ضحية وعلوم البحار.

رابعًا: اأر�س اجامعة ي البقاع:

 ملك عقار ي �ضهل البقاع ليكون نواه لفرع اجامعة، وهو ي�ضم حالياً مبنى يجهز ليكون مقراً للجامعة ومركزاً 

لاأبحاث البيئية.

خام�ضًا: فرع ال�ضكندرية:

New Construction
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اأوًل: تعزيز �ضيا�ضة الإنفتاح على اجامعات واموؤ�ض�ضات:
تتبواأ اجامعة مركزاً مرموقاً بن زمياتها اجامعات واموؤ�ّض�ضات العاملة ي لبنان، وهي لذلك حر�س على تعزيز 

اأوا�ضر الّتعاون معها من خال عقد اللقاءات مع ام�ضوؤولن فيها، لتعزيز فر�س تدريب الطاب واإيجاد فر�س العمل 

لهم والتوا�ضل مع الّنقابات امهنّية واإلقاء امحا�ضرات والإ�ضراك مع اللجان العلمية وح�ضور اللقاءات ال�ضنوية لعمداء 

الكليات امناظرة، وتعميق الإت�ضالت بالهيئات والبلديات وعقد الإتفاقات وور�س العمل ام�ضركة معها وي �ضبيل ذلك 

 Coordinator of Research Projects & - م تعين من�ضق خا�س بام�ضروعات البحثية والتعاون الدوي

واموؤ�ض�ضات  اجهات  مع  الأكادمي  التعاون  عاقات  توطيد  متابعة  يتهم   -  International Cooperation

امحلية والدولية امعنّية بال�ضاأن العلمي اجامعي...

اإل اأن اأبرز جليات التعاون الأكادمي تتمثل ي ال�ضتجابة غر ام�ضبوقة من جامعة الإ�ضكندرية لحتياجات جامعة 

بروت العربية من اأع�ضاء هيئة التدري�س امعارين والزائرين ما انعك�س ا�ضتقراراً وثباتاً ي العملية التعليمية وكان 

لذلك الأثر الطيب لدى امعنين. 

ثانيًا: التفاقيات:
العربية  وقعت جامعة بروت  العامة  ال�ضحة  وزير  الدكتور حمد جواد خليفة  الوزير  برعاية وح�ضور معاي 

العدوي وعن  الدكتور عمرو جال  ال�ضتاذ  اتفاقية تعاون مع م�ضت�ضفى رفيق احريري احكومي مثلة برئي�ضها 

ام�ضت�ضفى رئي�س جل�س اإدارتها وامدير العام الدكتور و�ضيم الوزان.

ومع هذا التفاق تكون اجامعة قد عقدت �ضت اتفاقيات �ضمت بالإ�ضافة اإى م�ضت�ضفى رفيق احريري احكومي، 

ام�ضت�ضفى الع�ضكري وامقا�ضد وحمود وال�ضاحل ودار العجزة الإ�ضامية وذلك لتدريب طاب البكالوريو�س والطباء 

ي مرحلة الخت�ضا�س والدرا�ضات العليا،  والطباء امقيمن امنت�ضبن اى كلية الطب ي جامعة بروت العربية ي 

التخ�ض�ضات امختلفة لك�ضابهم اخرات وامهارات الكلينيكية.

Cooperation & Collaboration
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  اأ�ضهمت كلّيات اجامعة بن�ضاط مركز الإ�ضت�ضارات والدرا�ضات ي اجامعة من خال توظيف اإمكاناتها وطاقات 

خدمات  تقدم  على  عاوة  امهني  التطوير  درا�ضات  وتنظيم  العلمية  الإ�ضت�ضارات  بتقدم  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء 

الّتحليل واإجراء الإختبارات والفحو�ضات وتنظيم الدورات التدريبية ومنح ال�ضهادات اخا�ضة بها، فتعددت الإختبارات 

والفحو�ضات بن فح�س للمواد وامياه واختبار للنفط وا�ضت�ضارات فنية.

التنمية  القانونية،  والإ�ضت�ضارات  التحكيم  والرجمة،  اللغات  مو�ضوعاتها  فتناولت  التدريبية  الدورات  اأما 

الطبية  اخدمات  البيئية،  والدرا�ضات  الإ�ضت�ضارات  الهند�ضية،  اخدمات  والعمارة،  العمراي  التخطيط  الإدارية، 

وال�ضيدلنية.

مكتبات اجامعة هي حلقة اأ�ضا�ضية ي منظومتها العلمية والتعليمية تعمل على حقيق اأهدافها �ضمن الإطار العام 

الذي ت�ضعه اجامعة وي �ضياق ال�ضيا�ضة التي تنتهجها لن�ضر ر�ضالتها وتعزيز م�ضرتها.

لذا طّورت اجامعة مكتباتها خدمة الأغرا�س التعليمية ورعاية البحث العلمي، �ضواء على �ضعيد امكتبة امركزية 

اأو امكتبات ال�ضت الأخرى التي تغطي احاجات العلمية وامرجعية للكليات الع�ضر. 

ُجّلها   ، الكتب  األف جلد من  امائة وثاثن  يقارب  ما  اليوم  تقتنيها مكتبات اجامعة  التي  امجموعات  وت�ضمل 

امجموعات  هذه  �ضملت  كما  وغرها.  والفار�ضية  الفرن�ضية  باللغات  الآخر  وبع�ضها  والإجليزية  العربية  باللغتن 

1962 عنواناً من الدوريات باللغات الثاث العربية والجليزية والفرن�ضية التي ت�ضم ي جموعها 164 عنواناً من 

الدوريات اجارية. هذا، بالإ�ضافة اإى جموعة من ر�ضائل الدرا�ضات العليا والبحوث العلمية واخرائط وامو�ضوعات 

والأوعية الإلكرونية.

2008/2007 ما يقارب الثاثن األف م�ضتفيد من طاب  لقد ارتاد مكتبات اجامعة على امتداد العام اجامعي 

�ضبكة  وا�ضتخدام  والت�ضوير،  للمقتنيات،  اخارجية  والإ�ضتعارة  الإر�ضاد  خدمات  امكتبات  لهم  وفرت  وزوار  واأ�ضاتذة 

النرنت، والطاع على الأدلة احديثة للمن�ضورات.

Center for Consultation

Libraries  
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بعد انتظام الدرا�ضة بكليات الآداب واحقوق والعلوم ال�ضيا�ضية والتجارة واإدارة الأعمال بفرقها الدرا�ضية الأربع، 

بلغ عدد الطاب ام�ضجلن ي العام اجامعي 2007/ 2008   حواي خم�ضة اآلف طالب، حيث توى تدري�ضهم نخبة من 

اأع�ضاء هيئة التدري�س امنتدبن من جامعة الإ�ضكندرية.

وقد جرى ا�ضتحداث مدرجات اإ�ضافية ي حرم الفرع وقاعات للدرا�ضة وخترات ومعامل ومكتبة جهزة جميعها 

باأحدث الو�ضائل التعليمية والتجهيزات امعملية وامكتبية، كما م نقل مكتب �ضوؤون الطاب وفرع البنك من منطقة 

ال�ضاطبي بجانب كلية الهند�ضة اإى حرم الفرع ب�ضموحة لت�ضهيل عملية الت�ضجيل وا�ضتيفاء الر�ضوم الدرا�ضية.

وبهذا تكامل احرم اجامعي درا�ضياً وخدماتياً ما �ضجع الطاب على النتظام بالدار�ضة ومار�ضة بع�س الأن�ضطة 

الامنهجية.

كما م جهيز مكاتب لرئي�س اجامعة والأمن العام واأع�ضاء هيئة التدري�س.

اأما ي جال التطوير الأكادمي ومراعاة ل�ضروط القبول امطبقة ي اجامعات اخا�ضة بجمهورية م�ضر العربية، 

فتم و�ضع قواعد جديدة لقبول الطاب �ضيعمل بها ابتداًء من العام اجامعي 2009/2008، اإ�ضافة اإى تطوير اللوائح 

الداخلية للكليات الثاث العاملة بالفرع بحيث اأ�ضبح النتظام بالدرا�ضة اإلزامياً وحّولت الدرا�ضة ي بع�س الكليات 

والأق�ضام اإى النظام الف�ضلي.

اجامعة  وفرع  بروت  ي  الأم  اجامعة  مركز  بن  الإلكروي  الربط  اإجاز  ب�ضدد  اجامعة  فاإن  اختام  وي 

بالإ�ضكندرية ما ي�ضهل اإجراءات الت�ضجيل واإدخال البيانات وامعلومات ونتائج المتحانات واإ�ضدار البطاقات اجامعية 

والإفادات اخا�ضة بالطاب.

Alexandria Branch
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و�ضعت اإدارة اجامعة خطة عمل من �ضمن ا�ضراتيجية �ضاملة، اأطلق عليها »ا�ضراتيجية جامعة بروت العربية 
2012/2007«، وقد اأجز ي عام واحد خطوات عدة كانت من �ضمن هذه اخطة: 

1. التعلم والتعليم:
- م اإعداد اإ�ضتمارة نظام ال�ضاعات الدرا�ضية امعتمدة.

- م و�ضع تقرير حددت فيه روؤية الكليات ام�ضتقبلية وطرق التعلم والتعليم.
- بدء العمل على تطوير حملة اإعانية وا�ضعة حلياً ودولياً.

- عّزز �ضندوق منح الطاب امتفوقن وامتميزين.
- خطت اجامعة خطوات هامة ي �ضبيل حقيق �ضراكة مع اموؤ�ض�ضات الأكادمية العامية.

2. الأبحاث وامتخرجون:
- م اإعداد كتيب لطاب الدرا�ضات العليا ي�ضمل كل امعلومات والنماذج التي يحتاجونها.

- م تطوير اآلية للمحافظة على العاقات مع اموؤ�ض�ضات الأكادمية وامراكز البحثية.
- م تطبيق �ضيا�ضة الإ�ضراف العلمي الدقيق على طاب الدرا�ضات العليا.

- م م�ضاندة الأق�ضام العلمية على ام�ضاركة ي موؤمرات بالتعاون مع موؤ�ض�ضات حلية واإقليمية ودولية.
3. الروؤية الإدارية:

- بدء تنفيذ خطة وا�ضعة لإ�ضاح الإدارات وتعزيز فعاليتها على جميع ال�ضعد ي اجامعة.
- تعميم مبداأ احر�س على م�ضاركة اموظف ي �ضنع القرار واآلية تنفيذه.

4. خدمات:
- تعزيز عمل مركز التطوير الأكادمي - توكيد اجودة.

- زيادة الأجور كي ت�ضاهي وتناف�س م�ضتوى اموؤ�ض�ضات الأخرى.
- و�ضع خطة ا�ضراتيجية لبناء ودعم تكنولوجيا امعلومات والتوا�ضل الإلكروي.

- تاأمن متطلبات مرافق جديدة للطاب.
- بدء العمل على تطوير الكليات ومقوماتها التعليمية والبحثية لأداء ر�ضالتها العلمية.

 و�ضيظل العمل على هذه اخطة ما ي�ضمن تعميق التعاون الأكادمي مع اجهات امختلفة للو�ضول اإى 
اعتماد �ضهادات اجامعة عاميًا و�ضمان جودة التعليم واأع�ضاء هيئة التدري�س وتدعيم البحث العلمي 

ي اجامعة لرقى اإى اأعلى م�ضتوى بن اجامعات اللبنانية والإقليمية.

BAU Strategy
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