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جامعات
{ دعــــــت جـــامـــعـــة االداب والـــعـــلـــوم
والتكنولوجيا في لبنان  AULحلضور حفل
الــتــخــرج الــســنــوي ،والـــذي سيقام فــي قاعة
االحتفاالت في احلــرم اجلامعي في بيروت
– الــكــوال  ،وذلــــك عــنــد الــســابــعــة والنصف
من مساء الثالثاء املقبل ،برعاية وحضور
وزير اخلارجية واملغتربن املهندس جبران
باسيل.
{ اجتمع رئيس اجلمعية اللبنانية لتق ّدم
العلوم ونائب رئيس جامعة الــروح القدس
– الكسليك لــلــشــؤون اإلداريــــة البروفسور
نــعــيــم عــويــنــي بــرئــيــس نــقــابــة األطـــبـــاء في
بــيــروت البروفسور رميــون الــصــايــغ ،وذلك
في إطــار دعــوة الصايغ والنقابة للمشاركة
فــي املـــؤمتـــرات العلمية الــدولــيــة للجمعية
لعام  2017-2016كما مناقشة التحضيرات
لنشطاتها.
{ كـ َــرمـــت جــمــعــيــة مــتــخــرجــي اجلامعة
الــلــبــنــانــيــة االمــيــركــيــة ( )LAUفـــي خالل
احتفالها السنوي ،وجري ًا على عادتها ،اثنن
من اخلريجن الــبــارزيــن ،وخصص احتفال
هـــذه الــســنــة لــلــفــنــانــة مــنــى حـــاطـــوم ورجل
االعــمــال جــوزيــف ابــي غــصــن.واقــيــم احلفل
السنوي برعاية «بنك بــيــروت» ،وفــي كلمته
اشار الدكتور جبرا ،الى ان « »LAUفخورة
حقا بكل فرد فيها وأن رسالتها هي العطاء.
ثــم كــان تقليد الفنانة حــاطــوم ممثلة ببيبا
حاماتي درع اجلمعية لعطاءاتها خصوصا
وانها اســم مرموق في قطاع االبـــداع الفني
العاملي.كما كان درع جلوزف أبي غصن رجل

األعــمــال فــي الــقــطــاع الــبــتــرولــي وفــي مجال
االنشاءات.
{ فــــاز الـــطـــالـــبـــان فـــي قــســم الهندسة
الــكــيــمــائــيــة فـــي جــامــعــة الــبــلــمــنــد ،أوليفيا
بطرس وبرنارد مرعي  ،باجلائزة االولى عن
مشروعهما بــعــنــوان «حتــديــد اخلصائص
الفيزيائية والكيميائية ملخ ّلفات أشجار
الــزيــتــون والسنديان مــن أجــل إنــتــاج الكتل
احليوية» في إطار املعرض السنوي الثامن
الــــذي نـ ّـظــمــتــه الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة فـــي نقابة
املهندسن في طرابلس.
وقـــد مت تنفيذ هـــذا الــبــحــث بــتــعــاون بن
قسم الهندسة الكيميائية وبرنامج اقتصاد
البيئة والطاقة في معهد الدراسات البيئية
فــي جامعة البلمند ضمن مــشــروع « نشاط
مستدام النتاج الطاقة احليوية في الكورة
–  »SABioPاملــمــول مــن االحتـــاد األوروبي
واملــنــفــذ مــن قــبــل بــرنــامــج اقــتــصــاد البيئة
والطاقة بالشراكة مع احتاد بلديات الكورة
و مجلس امناء الكورة.
{ أعلنت عــمــادة كلية احلــقــوق والعلوم
السياسية واإلداريــــة عــن بــدء قبول طلبات
االشــتــراك فــي االمتحانات املــقــرر إجراؤها
الخــتــيــار تسعة طــالب لالنتساب للماستر
املشترك في الــدراســات االستراتيجية الذي
ينظم بــالــتــعــاون بــن اجلــامــعــة اللبنانية -
الكلية ،واجليش اللبناني  -مركز البحوث
والــدراســات االستراتيجية (ميكن االطالع
عــلــى نــظــام املــاســتــر عــلــى الــعــنــوان اآلتـــي(:
.)http://droit.ul.edu.lb

