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حسخعّذ انجبيعت األييشكيت في بيشوث الطالق بشَبيج "جبيعت انكببس"، نهعبو األكبديًي انجذيذ. وهزا 

انعًش يٍ جيشاٌ انجبيعت انبشَبيج يقبو بًببدسة يٍ انجبيعت وهى بشَبيج حعهيًي سائذ نهًخقّذييٍ في 

 وخشيجيهب.

 

ويهذف انبشَبيج إنً حشجيع انخعهى يٍ أجم يخعت انخعهى. وسىف يقّذو فشصت يًيزة نهًخقّذييٍ في  

نهبقبء في حبنت رهُيت يحّفزة ونيبقىا أعضبء فبعهيٍ في انًجخًع. ( 5:ال )فىق عًشانعًش

س واالهخًبو انخبص انخي سخغّطي وسيىّفشانبشَبيج يجًىعت يٍ انُشبطبث حشًم يجًىعبث انذس

يىاضيع يثم انسيبست وانخبسيخ وانصحت وانفُىٌ وانبيئت وانخقبَبث انجذيذة وانطبخ. كًب سيشًم 

انبشايج أيضًب انصفىف انذساسيت انًصّغشة، وانًحبضشاث، وانشحالث انخثقيفيت، وأيسيبث يع أسبحزة 

ت حضى يخخهف األعًبس، ببإلضبفت انً أَشطت انجبيعت يخكهًىٌ فيهب عٍ أبحبثهى، ونقبءاث اجخًبعي 

ُأخشي. وسيكىٌ قسى يٍ انًحبضشاث واألَشطت ببنهغت انعشبيت وسخضى بعض األَشطت طالبًب حبنييٍ 

 في انجبيعت. وسيقىو يخطىعىٌ يٍ انجبيعت ببداسة حهقبث انبشَبيج. 

 
ويسخًش انبشَبيج  7568أيهىل   75وانجًعت  ;6سيًكٍ انخسّجم في "جبيعت انكببس" بيٍ اإلثُيٍ 

حششيٍ انثبَي. ويًكٍ انحصىل عهً يعهىيبث  72أيهىل إنً انجًعت  85نفصم انخشيف، يٍ اإلثُيٍ 

 اضبفيت عهً انًىقع االنكخشوَي 
www.aub.edu.lb/seniors 

 أو ببالحصبل عهً انبشيذ االنكخشوَي:  

ufs@aub.edu.lb 
 أو ببالحصبل عهً انشقى 

01/350000  

 يقسى

 87;7أو  8;:7

وقذ يّهذث نه دساست أجشيج بيٍ حزيشاٌ  7565وكبٌ بشَبيج  "جبيعت انكببس"  قذ بذأ في انعبو 

 .7552وحششيٍ انثبَي  7552
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  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   ;;62العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً  
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8000   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  700  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   975    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Associate Director for Media Relations, 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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