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للدراسات العليا في الجامعة  السنوي الرابع دعوة للمشاركة في يوم الطالب
 االميركية في بيروت

 
ي للدراسات العليا ف السنوي الرابع في يوم الطالبإلى المشاركة  الجامعة األميركية في بيروتتدعو 

من الثانية حتى  القادمشباط  3في ، في الجامعةمبنى وست هول في الجامعة، وهو لقاء مفتوح سيقام 
 .الرابعة بعد الظهر

 
في مجال  وسيوّفر اللقاء فرصة للمشاركين لالطالع على البرامج المتوفرة في التعليم العالي في الجامعة

ة من برامج مجموعة واسعتقّدم كلّيات الجامعة الّسّت ومعاهدها  . ومن المعلوم أنواسع من االختصاصات
 ة.الماجيستر والدكتوراه في حقول متعدد

 
عائًقا أمام  لن يكونضعف اإللمام بهذه اللغة ومع أن االنكليزية هي لغة التعليم الرئيسية في الجامعة، فإن 

 .توّفر الجامعة برنامجاً تحضيرياً لتحسين مهارات اللغة االنكليزية للطالب غير الملّمين بهاها، إذ الدراسة في
فرصاً كبيرة للحصول على مساعدات مالية كجزء من التزامها بإتاحة التعليم  الطالبَتمنح ن الجامعة إ

 وضعهم المادي.العالي للطالب الالمعين والطامحين، بغّض النظر عن 
 

عليا من جامعة ال دراساتالليس هناك  استثمار مستقبلي  أفضل من االستثمار في شهادة ، في عالم اليوم
وقد ذّكر المجلس أن  .م المهنيةهفي حيات الحائزين عليها  وسيلة نجاحهي الشهادة إن هذه معروفة عالمياً. 

برامج تعليمية متعّددة تستند إلى فكرة التعليم الليبرالّي الحّر الذي يطور المعارف العاّمة  توّفرالجامعة 
. ُيطلب من المرشحين المهتمين أن يتصلوا أوسطي بامتياز والفكر العقالني للطالب، وذلك في سياٍق شرق

الجامعة األميركية في ر يوفويكتشفوا كيفية تجولة في الحرم الجامعي بمجلس الدراسات العليا ليوفّر لهم 
ا  بديالً بيروت   ط.لبرامج الدراسية العليا في لبنان والشرق األوسلفريًدا ومهّمً

 
  وطالبة. ربعمائة طالبألف وأب في الجامعةيا طالب الدراسات العلويقّدر عدد 

 
  :المباشرة بالتسجيل على الرابط التالي، يرجى لمشاركة في يوم الطالب للدراسات العليال

16.aspx-nhouse2015http://www.aub.edu.lb/graduatecouncil/Pages/ope   
 

 :االلكتروني على الرابط التاليالمجلس  عزيارة موق، ترجى مزيد من المعلوماتللراغبين بالحصول على ال

 http://www.aub.edu.lb/graduatecouncil 

http://www.aub.edu.lb/graduatecouncil/Pages/openhouse2015-16.aspx
http://www.aub.edu.lb/graduatecouncil


 

 العنوان االلكتروني: الجامعة األميركية في بيروت علىفي  مجلس الدراسات العلياباالتصال ويمكن 

graduate.council@aub.edu.lb  4386مقسم  - 961-1-374374: قم الهاتفأو ر. 
 

*** 
 
 

وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. وهي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية تتكون من 

 120تقّدم الجامعة حالياً أكثر من  طالبة.طالب و 8,500عضو وجسماً طالبياً يضم حوالي 700 أكثر من 
برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر تعليماً طبياً 

 سريراً. 420  وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
 
 

 
 

 جامعة األميركية في بيروت:لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بمكتب اإلعالم في ال

 
75 96 85-01, information@aub.edu.lbOffice of Communications,  

 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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