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  األميرآية   أنشطة مقبلة في

  
  

   " جميع أنحاء العالم   يعّم   قلق :  تعزيز النزاهة األآاديمية : " ندوة
  

  "   بشرف "  تقيم آلية سليمان العليان إلدارة األعمال بالتعاون مع جمعية
يقدم الندوة البروفسور دون ماك  ".  العالم جميع أنحاء   يعّم   قلق :  تعزيز النزاهة األآاديمية "  ندوة بعنوان 

عند الثانية عشرة    ،334   القاعة   مبنى الكلية في   في   شباط الجاري 17   غد الخميس   يوم   آايب وذلك
   . والنصف ظهرًا

  
رى وأج .  جامعة روتجرز   اإلدارة والتجارة العالمية في   وتجدر اإلشارة إلى أن دون ماك آايب أستاذ في
وقام بمسح تناول أآثر    الكليات،    واسعة حول الغش في   على مدى السنوات التسع عشرة الماضية أبحاثًا

  .   الواليات المتحدة وآندا   آلية وجامعة في 190   أآثر من   ألف طالب في   185   من
الواليات المتحدة خالل    ألف طالب من المدارس الثانوية في   28   بمسح شمل أآثر من   وقام أيضًا

مجال األعمال    مجالت عدة في   وقد نشرت أعماله على نطاق واسع في .  السنوات الست الماضية
يضم    وهو الرئيس المؤسس لمرآز النزاهة األآاديمية وهو .  التجارية والتعليم والعلوم االجتماعية

وتجهد من أجل تعزيز النزاهة    آلمسون، جامعة   آلية وجامعة مقرها في   300   مجموعة من أآثر من
   . األآاديمية بين طالب الكليات والجامعات

 

 
  

  لبنان   المناطق الريفية في   منتدى مفتوح للملصقات اإلعالنية حول الغذاء والصحة في
  

لملصقات ل   مفتوحًا   بالتعاون مع جامعة أوتاوا الكندية منتدًى   إبصار للحفاظ على الطبيعة،   يقيم مرآز
قاعة محاضرت مبنى    في   شباط الجاري17   اإلعالنية برعاية مرآز البحوث للتنمية الدولية وذلك في

للطالب وأعضاء هيئة    وخططًا   ويقدم المنتدى أعماًال .  آولدج هول بين الثالثة والرابعة بعد الظهر
والدعوة مفتوحة للجميع لحضور هذا  .  التدريس والمساعدين البحثيين من مختلف الوحدات األآاديمية

   . المنتدى
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   " الكرامة للجميع "  ودية تحت شعار   مباراة رغبي
  

الجامعة مباراة    تقيم الدائرة الرياضية في   وبالتعاون مع منظمة األونروا، "  الكرامة للجميع "  تحت شعار
  بيروت وذلك في   الجامعة األميرآية في   في   وفريق الرغبي   الفلسطيني   خاصة بين فريق الرغبي   رغبي

   . عند السادسة مساًء   شباط الجاري   18   الملعب األخضر في 
  
  

   " البحث عن الكنز : " مسابقة
  

آلية سليمان عليان إلدارة األعمال بالتعاون مع شرآات المحاسبة األربع    ينظم برنامج المحاسبة في
وجمعية    ، ) إم جي   بي   آي   ديلويت أند توش،   برايس واتر هاوس آوبرز،   يونغ،   أرنست اند (  الكبرى

شباط    22   سيتم إطالقها في   التي "  البحث عن الكنز "  آلية عليان مسابقة   طالب إدارة األعمال في
   . بيروت   الجامعة األميرآية في   في   الساعة السادسة مساًء   في   الجاري

  
وأعضاء الفريق الفائز بالجائزة األولى    م تقسيم المشارآين إلى فرقاء من أربعة أفراد للفريق،سيت

.  واحدة من الشرآات الكبرى من دون امتحان دخول أو مقابلة بعد تخّرجهم   سيمنحون فرصة عمل في
ات الكبرى لمدة واحدة من الشرآ   وأعضاء الفريق الفائز بالجائزة الثانية سيمنحون فرصة تّدرج في 

واحدة    أما أعضاء الفريق الفائز بالجائزة الثالثة فسيمنحون فرصة قضاء أسبوع في .  شهرين على األقل
   . من هذه الشرآات الكبرى

  
  

   " تصميم دراسة المجموعة "  ندوة حول
  

بيروت ندوة    يالجامعة األميرآية ف   يقيم معهد البحوث السريرية بالتعاون مع آلية العلوم الصحية في
قاعة مؤتمرات مبنى دايل    في   شباط الجاري 24   يوم الخميس   وذلك "  تصميم دراسة المجموعة "  حول
   . هوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  ج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتهاآنموذ   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   اجيستر،والم   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
  
  
   

 
For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Media Relations Officer, ma110@aub.edu.lb, 01-353 228 

  
  

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