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 البيئيت األعمبل لريبدةأبي اللمع  جبئزة تمنحاألميركيت 
 

 نشٚبدحدبئضح عًٛش ٔكهٕد أثٙ انهًغ ػٍ أعًبء انفبئضٍٚ ثاندبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد  عُزؼهٍ

بٌ الداسح األػًبل  فٙ احزفبل ُٚقبو فٙ قبػخ يحبضشاد انًؼًبس٘ فٙ كهٛخ عهًٛبٌ انؼهٛاألػًبل انجٛئٛخ 

 حضٚشاٌ اندبس٘، ػُذ انغبدعخ ٔانُصف يغبًء. 9ٕٚو اإلثٍُٛ 

انصذٚقخ  األػًبل إنٗ رشدٛغ انًًبسعبد ٔيجبدساد ،20,000$انزٙ رجهغ قًٛزٓب  ٔرٓذف اندبئضح

 ثًبس فٙ انزُٕع انجٕٛنٕخٙ.زنهجٛئخ، َٔشش انٕػٙ انجٛئٙ، ٔصٚبدح االع

ٙ نجُبٌ ٔفٙ يُظٕيخ يُٛب ْٔٙ يخصصخ نًغبػذح صغبس ٔاندبئضح ْٙ أٔل خبئضح يٍ َٕػٓب ف

 أصحبة انًجبدساد ٔانًشبسٚغ انجٛئٛخ راد انزأثٛش انًحهٙ.

 اندبيؼخ نحًبٚخانذكزٕسح َدبح صهٛجب، يذٚشح يشكض ػٍ اندبئضح. ثى رزكهى ششٚط فٛذٕٚٚجذأ االحزفبل ث

ًٛخ انذكزٕس أحًذ دالل، ثى ٚكبد. ٔٚزكهى ثؼذْب ٔكٛم انشؤٌٔ األػهٗ ْزِ اندبئضحانز٘ ٚششف  انطجٛؼخ

 انغٛذ عًٛش أثٙ انهًغ، ػٍ انؼبئهخ.

ٔعُٛهقٙ خطبة االحزفبل انذكزٕس كٕعزٛظ رٕسٚغبط، كجٛش انؼهًبء انجبحثٍٛ فٙ عٛبعبد أيٍ 

انًؼهٕيبد فٙ خبيؼخ خٕسج ٔاشُطٍ. ٔٚدًغ ْزا االخزصبص ثٍٛ انخجشح فٙ ػهٕو انكًجٕٛرش 

 ٔانخجشح فٙ االداسح انؼبيخ.

ذ رنك ٚصبس إنٗ انزؼشٚف ثأػضبء ندُخ انحكى ُٔٚؼشض ششٚط فٛذٕٚ ػٍ انًشبسٚغ انزٙ اخزٛشد ثؼ

يششٔػًب يششحًب. ثى ٚقذو انغٛذ عًٛش أثٙ انهًغ ٔانذكزٕس دالل ٔانذكزٕس  75نهًشحهخ انُٓبئٛخ يٍ ثٍٛ 

خشٖ انزٙ ٔصهذ رٕسٚغبط اندبئضح نهفبئضٍٚ فٙ انًشرجخ األٔنٗ ٔانثبَٛخ ٔشٓبداد رقذٚش نهًشبسٚغ اأُل

 إنٗ انًشحهخ انُٓبئٛخ. ُٔٚخززى االحزفبل ثكهًخ نهفبئض األٔل ٚشٔ٘ فٛٓب ردشثزّ، ٚهٛٓب حفم اعزقجبل.

ٔعٛضى حضٕس االحزفبل َخجخ يٍ انجحبثخ ٔانًغزثًشٍٚ ٔأصحبة االْزًبو ٔانًجبدسٍٚ يٍ كم أسخبء 

 .3102انًُطقخ، ٔانطالة. ٔكبَذ اندبئضح قذ ُأطهقذ فٙ حضٚشاٌ 

 3113انطجٛؼخ، فٙ اندبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد، رأعظ فٙ انؼبو  حًبٚخاندذٚش ثبنزكش أٌ يشكض 

إثصبس ػهٗ ٚذ يدًٕػخ يٍ انشخبل ٔانُغبء انزٍٚ ٚؤيٌُٕ أٌ انجشش يؤرًٌُٕ ػهٗ يشكض ثئعى 

يفزٕحخ  نحفظٓب نألخٛبل انقبديخ. ٔثزٕفٛش يغبحخ أكبدًٚٛخ ٓب ٔاالفبدح يُٓب ٔأٚضًبثغ انطجٛؼخ نهزًّز

دٍٚ، ٔنجُبء ششاكبد ثٍٛ األكبدًٚٛب ٔانقطبػٍٛ انخبص ٔانؼبو. ٔقذ أطهق نهجحث ٔانزطٕٚش انًزدّذ

ّٕع انجٕٛنٕخٙ. ان  ًشكض ػذح ثشايح ٔأَشطخ رشّدغ انحفبظ ػهٗ انطجٛؼخ ٔػهٗ انزُ

ػهٗ  ٛئخانزٙ رخذو انجدٔس يحّفض نهزدذٚذ ٔانزطجٛقبد انؼًهٛخ ثهؼت كض شانً ٚغزًش، ٔسغى رغّٛش اعًّ

ّٕ  .ع انجٕٛنٕخٙانزُ

 
   



  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً  
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8500   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  700  نه سثكأ  نجضن ىٍئة جعلٍوٍة ه 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   بًهسكزىب الط   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Director of News and Information, ma110@aub.edu.lb, 01-75 
96 85 

 
 

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