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رسالة رئيس مجلس األمناء

د. سالم فتحي يكن
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أنتم السؤدد يا شباب الجنان...
إن بناء القائد المسؤول، وزراعة األمل، وصياغة الطريق إلى المستقبل، هي في أولويات استثماراتنا 
في جامعة الجنان، حيث نؤمن أن االستثمار الحقيقي هو االنسان، فلقد تاهت البشرية إذ تغلغلت 
عميقًا في الجانب المادي، وأهملت الجانب الروحي الوجودي، ما كان محل عناية األديان، والكتب 
السماوية، والتي يفخر في هذا المشرق الذي شهد انطالقتها واحتضانها، وانبالج نورها واشعاعاتها 

لتنشر ثقافة السالم واألمن واالطمئنان، وأن االنسان أخو االنسان، ُخلقا من نفس واحدة ﴿ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ    ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٹٹ ڤ 
ڤ ڤ       ڤ ڦ﴾ )النساء: 1(.

إن جامعة الجنان وقد تصدرت الحضور العلمي واألكاديمي والبحثي، ثالثين عامًا، حديقة ورد، تهدي 
المجتمعات إبداعات وُرقيًا علميًا وأكاديميًا، تكسر معادالت تتخذ من الجهل شريكًا، بكل ما تحمل 

في طياتها من تعصب وانطواء وانعزال وترهيب.

ذلك أن الجنان إنما تبني مسارًا لمجتمع يحتضن المعرفة، ويجعلها قيمة فريدة جديرة ألن تكون 
رؤاها وفلسفتها، وآمن  بينها وبين من يحمل  بينها وبين مكوناته، كما  الشراكة  في صميم عقد 

بخطها ونهجها اإلنساني الراقي، هذا سبيلها وديدنها منذ تأسست إلى يومنا هذا.

وسنمضي مع شركائنا قدمًا وبكل قوة، لنؤمن ألجيالنا مسارًا آمنًا لمستقبل يصنع التألق والتميز 
واإلبداع.

إن التقدم العلمي والتكنولوجي، وتقنية المعلومات، يدعونا ألن نبقى دائمًا في الطليعة، ومقدمة 
ونضيف  المواكب،  لُنخّرج  ُأخر،  وثالثين  قادمة  ثالثين  بها  نفتتح  الجنان،  عمر  من  عامًا  ثالثون  الركب، 
البناء،  بعد  والبناء  الفرع،  تلو  الفرع  ولنفتح  العلوم،  مختلف  في  الحديثة  المستجدة  التخصصات 
واستشارين،  ومدربين  وتعليميين  إداريين  من  وقدراتهم،  بفريقنا  وإليماننا  كشركاء،  بكم  إليماننا 
التراكض العبثي، وراء مخرجات ضحلة تكاد  هذه هي عائلة الجنان نقولها وبكل فخر، وسط هذا 

تصبح تجارة وقحة، همها المال ليس إال...

أرادت  لنبقى كما  الدكتورة منى حداد يكن رحمها اهلل،  الراحلة  ذاتنا، ورؤى  أملنا كبير في تحقيق 
أمناء أوفياء، وستزهر األوطان حتمًا نماًء، وسعة تالق، وتنّوع ثقافة، وميادين معرفة.

ولكم خالص التحية
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في   1988 العام  في  سْت  ُأسِّ العلمي،  والبحث  العالي  للتعليم  أكاديمية  مؤسسٌة  الجناِن  جامعُة 
وفَق  تعمل  إْذ  أّنها  ومحبيها،  لطالبها  وتعلن  الثالثين،  بعيدها  تحتفل  اليوم  وهي  بلبنان.  طرابلس 
نظام التعليم العالي في لبنان وقوانينه، فإّنها تحرُص تمام الحرص، على تعزيز االختصاصات التي 
وتقنيًا.  علميًا  العصر  تواكب  جديدٍة  واختصاصاٍت  أقساٍم  تأسيس  على  وكذلك  لطالبها،  تقّدمها 
كلُّ ذلك من أجل أن تؤّمَن لخّريجيها فرص عمٍل جّيدٍة في لبنان وفي الخارج. من هنا، يأتي التزاُم 
األكاديمية منها،  التعليمية،  المستويات  األداء على جميع  التعليم فيها وبحسن  الجامعِة بجودة 

والتطبيقية العلمية.

رئيس جامعة الجنان

أ. د. بسام بركة
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التربية، ألّن ذلك  اإلنسانية، وعلوم  بالعلوم  اهتمامًا كبيرًا  الجنان  الوقت نفسِه، تهتمُّ جامعُة  في 
والفكرية  والجمالية  والفنية،  اإلنسانية،  القيم  على  التركيز  على  تقوم  التي  رسالتها  مع  ينسجُم 
والدينية، كل ذلك من أجل خدمة الوطن وبناء اإلنسان. فرسالة الجنان ال تقتصر على تأميِن العلِم 
والمعرفة وال على التحضير لسوق العمل وحسب، بل تتعداهما إلى توجيه عملها إلى هدف اإلنسانية 

والوطنية. فالجامعة ترى أّن هذا التكامل بين العلم واإلنسانية هدف أساس من أهدافها األولى.

الوسائل  تأمين  إلى  تأسيسها  منذ  سعْت  الجنان  جامعة  فإنَّ  التطبيقية،  العلوم  صعيد  على  أما 
تمريضّية،  )لغويٌة،  المتعددُة  المختبراُت  أهمها  ومن  واالختصاصات،  التعليم  عملية  في  المتطورة 

صحّيٌة، معلوماتية وورُش عمل مختلفة...(.

وال بّد هنا من أْن نشيَر إلى ميدانيِن اثنيِن تعمل الجنان على تطوير األداِء فيهما، وهما التدريب المهني 
والعلمي في مستوياته المختلفة، وتشجيُع األنشطِة الرياضية بتأمين المالعب واألدوات والمدربين 
المحترفين، وهذا يجعل من جامعة الجنان صرحًا يؤّمه الشباُب الجامعيون على اختالف مشاربهم. 
وفي هذا اإلطار، ال بد من القول إّن الجامعة أّمنت مسرحًا متطورًا يعدُّ من أكبر المسارح في لبنان 

الشمالي، باإلضافة إلى قاعٍة للمؤتمرات مزودة بأحدث أدوات الترجمة المباِشرة.

أخيرًا، َتعتبُر جامعُة الجنان أّن دورها ال ينحصُر بين جدرانها ومالعبها ومختبراتها وقاعاتها، بل إّنها، 
تعيش  فيه  الذي  المجتمع  من  يتجزأ  ال  جزءًا  نفسها  تعدُّ  وبحثيًا،  علميًا  صرحًا  كونها  من  انطالقًا 
والذي تتكامل معه في تواصٍل إيجابيٍّ ومستمر. وال ننسى دور الجامعة في نشر الثقافة اإلسالمية 
إسالميًة  ثقافًة  وتثقفهم  العربية  تعلمهم  العالم  أنحاء  من  طالبًا  تستقطب  فهي  العالم  في 

سليمًة يعودون إلى بالدهم لنشرها.

هذا بالفعل ما تقوُم به الجنان من خالل تواصلها الدائم والناشط مع مؤسسات المجتمع المدني 
أكاديمية،  كجامعٍة  دورها  تفعيل  أجل  من  رسميٍة،  ومواقَع  ثقافيٍة  ومراكز  بلدياٍت  من  والرسمي 
تحرص على نشر العلم، وترسيخ المعرفة بقدر ما تعمل على تفعيل دورها اجتماعيًا ووطنيًا وإنسانيًا.
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المدير العام / نائب رئيس الجامعة

أ. د. بسام حجازي

تنطلق جامعة الجنان من رؤية ورسالة، تستمد حياتها وغناها من تاريخنا األصيل، مسيرة المعرفة 
اإلنسانية التي تمتد وتتمدد مستلهمة المبادئ والقيم الجامعة. تأّسست جامعة الجنان عام 1988 

بمبادرة فردية لألستاذة الدكتورة منى حداد يكن رحمها اهلل.

يمنح  تكامليًا  مسارًا  كانت  كما  إنتاج،  ودوحة  علم،  منارة  العبثية  والحرب  المعابر  زمن  كانت 
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في فروع المعرفة واالختصاصات العلمية.

الجامعات  اتحاد  ضمن  االتفاقيات  من  مجموعة  بعقد  الرؤى،  لهذه  وتعزيزًا  الجامعة  قامت  لقد 
لبنان  جامعات  ورابطة  االسالمية  األوروبية  الجامعات  ورابطة  االسالمية  الجامعات  ورابطة  العربية 
مع  المشترك  التعاون  أطر  من  بالعديد  حظيت  كما   ،AUF الفرنكوفونية  الجامعات  ومنظومة 
الهيئات المحلية ومكّونات المجتمع المدني والدولي، وذلك من أجل تعزيز االبتكار وتبادل الخبرات 

وتطوير معايير األداء، وصواًل إلى األبحاث المشتركة وميادين الدعم العلمي والخبرة العملية.
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خيرة  يضم  الذي  العلمي  للبحث  كمركزًا  دوليًا  بعدًا  الجامعة  أعطى  مما  سبق،  ما  إلى  باإلضافة 
علمية  مجالت  في  ونشرها  البحوث  إجراء  على  للعمل  التخصصات،  مختلف  في  المتاحة  الخبرات 

عالمية محكمة.

ولعّل أهم ما تعنى به الجامعة حاليًا ، هو العمل على استيفاء المعايير العالمية في جودة التعليم 
ومخرجاته.

كما أن جامعة الجنان تتبّنى المشاريع التي تهدف إلى تطوير المعايير المهنية اللبنانية في التعّلم  
والتعليم ، بالتعاون مع االتحاد األوروبي ERASMUS PLUS، من أجل تعزيز االبتكار وتبادل الخبرات من 

خالل مشروع E-taleb وبرعاية وزارة التربية والتعليم العالي.

كما أن جامعة الجنان، واستكمااًل لمسيرتها الحافلة، عمدت إلى إبرام اتفاقية التعاون مع المنظمة 
العربية لضمان الجودة AROQA بهدف النهوض الممنهج بمستوى جودة التعليم العالي ، وتطبيق 
التي  للخدمات  وفقًا  المشترك  التعاون  إلى  االتفاقية  تهدف  حيث  األكاديمي،  االعتماد  معايير 

تقّدمها المنظمة فيما يتعلق تحديدًا بضمان الجودة واالعتماد األكاديمي.

إن الجامعة في بعدها اآلخر ، الحظت القيام بواجبها في تحقيق المسؤولية المجتمعية ، عبر مركز 
المختلفة  بالخبرات  األفراد  إمداد  كما  للمؤّسسات،  البشرية  الموارد  وتطوير  والتدريب  االستشارات 

علميًا ومهنيًا.

إن جامعة الجنان ومن خالل إمكانياتها وقدراتها وخبراتها، وانطالقًا من رؤيتها ورسالتها، لتعتبر أن 
هذا المركز هو في صلب شراكتها مع المجتمعات المختلفة. 

ما  إلى  تمتد  خبرة  محل  هو  أساسّي،  منحى  إلى  ليتجه  البشرية،  التنمية  أعمدة  كأحد  التدريب  إن 
يزيد على العشرين عامًا، في إضافة أحد العناوين األساسية إلى مناشطه في تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها، وخبرته في هذا المجال، التي أنتجت مئات الخريجيين المتقنين، ونأمل من خالل 
إلى جعله وجهة عالمية  المختلفة  الموّجهة  للمركز، وبرامجه  التابع  العربية  اللغة  معهد تعليم 

فضلى، ونحن قادرون على تحقيقها.

اإلنسان  حقوق   - اإلعالم   - اإلدارة  تخصصات  وضمن  الجنان  جامعة  في  بالتدريب  المركز  يعنى 
والعلوم السياسية - التربية - الصحة - الترجمة والتعريب وتعليم العربية للناطقين بغيرها.

التوظيف  تحسين  إلى  تهدف  التعليمية،  والمؤّسسات  للشركات  منصة  الجامعة  أوجدت  كما 
الخاص  التدريب  هو  )مشغل(  اسم  المنّصة  هذه  وتحمل   ، االجتماعي  واالبتكار  الجماعي  والعمل 
لتعزيز  إنك  ليب  ومؤّسسة  اللبنانية،  الخاصة  الجامعات  بين  المشترك  للتعاون  االيطالي  بالمشروع 
األعمال التجارية الشاملة في لبنان. المشغل منّصة للشركات والمؤسسات التعليمية التي تهدف 
االبتكار  فرص  على  الضوء  وتسليط  التعليمية،  المناهج  مستوى  ورفع  التوظيف،  فرص  تحسين  إل 
االجتماعي، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال وبعض الجامعات 

اللبنانية.

في الشمال بالتعاون مع مركز التطوير   (MOS) Microsoft كما استضافت جامعة الجنان بطولة 
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من  والمدارس  الجامعات  من  العديد  ستتمكن  المسابقة  هذه  خالل  من   ،PEDAGOGY التربوي  
مختلف المناطق الشمالية من التنافس.

 International English Language Testing System االنكليزية واالسم اختصار لجملة  للغة   IELTS اختبار  أما 
العالم  في  اعتمادًا  االمتحانات  أكثر  أحد  يعتبر  الدولي«  االنكليزية  اللغة  اختبار  »نظام  وترجمتها: 
حيث  االنكليزية.  اللغة  من  وتمّكنه  الشخص  مقدرة  لفحص  وأستراليا،  بريطانيا  في  وخصوصًا 

ستكون جامعة الجنان موقع االختبار الرسمي لهذا االمتحان.

تم تعيين جامعة الجنان كمركز معتمد لتدريب طالبها من أجل تأهيلهم والعمل على النهوض 
.ICDL بالمستوى العام لمهارات التعامل مع الكمبيوتر للحصول على شهادة ال

ممثل  هو   ،ICDL – LEBENON لبنان  في  الحاسوب  لقيادة  الدولية  للرخصة  الوطنّي  الشريك  يعتبر 
برنامجها  وتطبيق  العتماد  الوحيد  والمسؤول   ،ESDL الحاسوب  لقيادة  األوروبية  الرخصة  مؤّسسة 
في الجمهورية اللبنانية ICDL. وتهدف إلى تعزيز الوعي المعلوماتي واالرتقاء بمهارات التعامل ، مع 

تطبيقات الكمبيوتر لدى كافة قطاعات المجتمع في العالم.

وتخصصاتها  كلياتها  وزيادة  الجغرافي  تمّددها  توسيع  باتجاه  قدمًا  لتسير  الجنان  جامعة  إن 
العلمية، وتوسيع مجاالت البحث العلمي  ،انطالقًا من رؤيتها ورسالتها، ومن تلك الروح التي أودعتها 
بين جنباتها المؤسسة الراحلة األستاذة الدكتورة منى حداد يكن رحمها اهلل. وهي بذلك إنما تعّزز 
ويؤسسون  األوطان  يبنون  الذين  القادة  وإنتاج  المجتمع،  حركة  مع  الفاعلة  وشركاتها  تواجدها 

لتنمية مستدامة انطالقًا من الخبرات المكتسبة. 

إننا نتطلع إلى ريادة أكاديمية ومعرفية إن شاء اهلل. ونتطلع دائمًا إلى األفضل في الجامعة وعلينا 
 Accreditation متابعة المسيرة بزخم عالي ونعمل بجدية على حصول هذه الجامعة على االعتماد
من هيئة عالمية لضمان الجودة. ونطمح أن تصبح الجامعة من الجامعات المهمة والعريقة في 

لبنان.

االدارية  كافة:  المجاالت  في  واالزدهار  والنجاح  التقدم  دوام  الجنان  لجامعة  أتمنى  الختام،  في 
واألكاديمية والبحثية.

المدير العام / نائب رئيس الجامعة

أ. د. بسام حجازي
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أبرز اتفاقيات التعاون بين جامعة الجنان والجامعات األخرى

البلدتاريخها

12018/6/27Üsküdar UniversityTurkey

كزخستانالجامعة المصرية للثقافة اإلسالمية22017/10/13

32017/5/22The Fatih Sultan Mehmet Vakif UniversityTurkey

42016/12/20istanboul Sabahattin Zaim UniversityTurkey

الجزائرجامعة الدول العربية52015/12/29

األردنجامعة الزرقاء62014-6-12

األردنجامعة الزيتونة72014-6-12

األردنجامعة اإلسراء82014-6-12

العراقجامعة السليمانية92014-5-27

102014-4-27Bursa Technical Universityتركيا

112014-4-25Istanbul Medeniyet Universityتركيا

اربيل - اقليم جامعة صالح الدين122013-3-20
كوردستان

مصرجامعة طنطا132011/6/29

142011/3/22Institute of West Asian Studies, University KEBANGSAAN MalaysiaMalaysia

األردنجامعة الشرق األوسط152011/1/25

لبنانالجامعة اللبنانية162011/11/16

172010/12Université de Franche – ComtéFrance

سورياجامعة حلب182010/8/9

الجزائرجامعة منتوري قسنطينة192010/4/24

الجزائرجامعة سكيكدة202010/4/23

212010/3/17Luhansk Taras Shevchenko National UniversityUkraine

سورياجامعة الشام222007/4/25
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الصحية  والمؤّسسات  الجامعات  من  عدد  تشمل  سنويًا،  الجامعة  بها  تقوم  التي  االتفاقيات  إن 
تطّبقه  الذي  العام  التطويري  المخّطط  إطار  ضمن  التوجه  هذا  ويندرج  واإلجتماعية،  واإلعالمية 
من  بحثي  أكاديمي  لتعاون  ومضامينها  مجاالتها  بتنّوع  اإلتفاقيات  هذه  تؤّسس  حيث   ، الجامعة 
وّقعت  وقد  التربوية.  القضايا  ومتابعة  العالقات  إطار  توسيع  بهدف  والطلبة  األساتذة  تبادل  خالل 
الجامعة منذ تأسيسها أكثر من 120 إتفاقية على أمل أن تؤدي إلى تطوير التعليم الجامعي وتبادل 

الخبرات والطاقات العلمية. نورد أبرز اإلتفاقيات  بين جامعة الجنان والجامعات األخرى: 

صور لبعض االتفاقيات العلمية مع الجامعات

جامعة الشام جامعة صالح الدين - كوردستان

جامعة اإلرساء - األردنBursa Technical University - تركيا
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istanboul Sabahattin Zaim University

اجلامعة السليامنية - العراق

اجلامعة املرصية للثقافة اإلسالمية

 Institute of West Asian Studies, University
KEBANGSAAN Malaysia

جامعة الزرقاء - األردن
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صور لبعض االتفاقيات العلمية مع الجامعات

جامعة الرشق األوسط - األردن

جامعة الزيتونة - األردن

جامعة حلب - سوريا

جامعة الدول العربية - اجلزائر

جامعة سكيكدة - اجلزائر Üsküdar University
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صور لبعض االتفاقيات مع مؤّسسات تدريبية

اجليش اللبناين

IELTS مستشفى سيدة زغرتامركز

إذاعة الفجر مستشفى النيني
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صور لبعض االتفاقيات مع مؤّسسات تدريبية

نقابة املحامني

مستشفى أورانج ناسو
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اإلتحادات والروابط الجامعية

1 . اتحاد الجامعات العربية 

 حصلت جامعة الجنان على شهادة العضوية في اتحاد الجامعات العربية في األردن  ، بعد أن دخلت 
ضمن منظومة الجامعات واألكاديميات العربية األخرى التي يضّمها االتحاد . وقد بدأت تشارك في 
المؤتمرات التي ينظمها االتحاد . وبعد أن  أصبحت عضوًا عاماًل انضمت إلى اللجنة العلمية والثقافية 
للتأكيد على ضرورة تمّيز الجامعات بالدراسات العليا  وتبادل الخبرات والتشجيع على التدريب ، حيث 

شاركت في العديد من ورشات العمل  .

2. اتحاد الجامعات العربية األوروبية 

جامعة الجنان  هي عضو في اتحاد الجامعات العربية األوروبية ، وهذا االتحاد  يتخذ من المملكة 
من  واألوروبية  العربية  الجامعات  بين  الثقافي  الحوار  أواصر  تعزيز  إلى  ويهدف   . له  مقرًا  الهولندية 

خالل المؤتمرات التي يعقدها سنويًا .
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3- رابطة جامعات لبنان 

في  الفّعال  اإلسهام  أهدافها  من  التي    ، لبنان  جامعات  رابطة  أعضاء  من  الجامعة  أصبحت  كما 
تشارك   . واإلدارية  األكاديمية  األبعاد  مختلف  على  الخبرات  وتبادل  العالي   التعليم  سياسة  رسم 
الجامعة في المؤتمرات التي تدعو إليها الرابطة  والتي في غالبيتها ترّكز على بناء منظومة وطنية 
متكاملة لضمان جودة التعليم العالي في لبنان  للوصول إلى اعتماد لغة مشتركة بشأن العناصر 

األساسية لضمان الجودة  .

4. اتحاد جامعات العالم اإلسالمي 

انضمت جامعة الجنان إلى اتحاد جامعات العالم اإلسالمي في المملكة المغربية ، وقد جاء هذا 
والعربية   اإلسالمية  لألمة  تضيء  فكرة  منارة  هي  اإلسالمي  العالم  جامعات  أن  باعتبار  االنضمام  
مستوى  ورفع  اإلسالمي   العالم  جامعات  بين  التعاون  ولتعزيز   ، واإلزدهار  والرقي  النهضة  سبل 

جودتها وتقييم أدائها .

اإلتحادات والروابط الجامعية
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اإلتحادات والروابط الجامعية

 AUF 5- الوكالة الجامعية الفرنكوفونية

الوكالة   وهي  فرنسا،  في  الفرونكفونية  الجامعية  الوكالة  عضوية  على  الجنان  جامعة  حصلت 
المنبثقة عن المنظمة الدولية للفرونكفونية ، وهي رابطة للجامعات التي تستخدم اللغة الفرنسية 
إما كليًا أو جزئيًا، وتوجه نشاطها نحو التعليم العالي للبحوث بهدف تنسيق المبادالت بين أعضائها. 
واأليام  بالمناسبات  خاصة  والندوات  األنشطة  بتنظيم  الطرفان  يقوم  لها  الجامعة  انتساب  وبعد 

العالمية الفرونكفونية .

6. رابطة الجامعات االسالمية 

أكبر  بمثابة  تعتبر  الرابطة   وإن   . مصر  في  اإلسالمية  الجامعات  رابطة  إلى  الجنان  جامعة  انتسبت 
تجّمع معنوي لكبريات مؤّسسات التعليم العالي  والبحث العلمي في العالم اإلسالمي، وتساهم 
في توحيد الرؤى والتطّلعات وتبادل الخبرات بين الجامعات واألعضاء.  وقد أكدت الرئيسة المؤّسسة 
بين  المثمرة  االجتماعات  ومواصلة  السليم  التخطيط  أهمية   على  المؤتمرات  أحد  خالل  للجامعة 

الجامعات اإلسالمية .
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اإلتحادات والروابط الجامعية

7-  المنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات بالدول العربية 

دخلت الجامعة  في   المنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات العربية 
في الكويت،  وقد أضحت تشارك في المؤتمرات التي تخرج بتوصيات متخصصة في مجال القبول 
والتسجيل. حيث إنه مع ازدياد عدد الجامعات العربية كان ال بد من وجود هيئة تجمع تحت رايتها 
مختلف جامعات الدول العربية خاصة العاملين في مجال القبول والتسجيل في الجامعات ، لتعمل 

على تبادل الخبرات فيما بينها لرفع مستوى األداء. 

8. تجّمع مديري القبول والتسجيل في الجامعات اللبنانية الخاصة 

جامعة الجنان هي عضو في تجّمع مديري القبول والتسجيل في الجامعات اللبنانية الخاصة  الذي 
في  »الدراسة  عنوان  تحت  الخارج،   في  التوجيهية  المعارض  في  اللبنانية  الجامعات  بتمثيل  يعنى 
لبنان«.  كما ينظم العديد من المعارض التوجيهية المرّكزة في المناطق اللبنانية على مدار العام 

الدراسي.  
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عمداء الكليات
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مع تأسيس كلية إدارة األعمال عام 1988، انتهجت 
ترتكز  الكلية فلسفة تعليمية مميزة ومتجددة 
المتفوقة  الجودة  تحقيق  قوامها:  مبادئ  على 
العمل،  سوق  مع  التوأمة  التعليم،  لمخرجات 
مستوى  على  المستمر  والتحسين  التطوير 
البحث  مفهوم  تنمية  وأخيرًا  االختصاصات، 
المجالت  في  األبحاث  ونشر  وكتابة  العلمي 
العالمية، في محاولة جادة إلنشاء قاعدة بحثية 
تنسجم مع إختصاصات الكلية وقوامها الهيئة 

التعليمية والطالب.
فلسفتها  مع  وانسجامًا  األعمال  ادارة  كلية  إن 
إدارة  ميادين  في  متخّصصة  أقساما  أنشأت 
المتطلبات  مع   لتتالئم  تصميمها  تم   األعمال 
العمل  أسواق  وأيضًا  الطلبة  لخيارات  الفعلية 

المحلية والخارجية.
على  طالبها  تمكين  بضرورة  الكلية  من  وإدراكًا 
أداء أدوار ابتكارية على كافة المستويات العلمية، 
تمنحها  التي  العلمية  الدرجات  على  انعكست 
الماجستير  الجدارة،  البكالوريوس،  من:  لطالبها 

وأيضًا درجة الدكتوراه.
في  انجازات  مسيرتها  عبر  الكلية  قدمت  لقد 
حققت  متعّددة  وفكرية  علمية  مجاالت 
أهمها  المستويات،  كافة  على  أهدافها 
االدارة  »عولمة  مؤتمر  ومنها  المؤتمرات  إقامة 
المشروع  في  المشاركة  المعرفة«،  عصر  في 
االيطالي حول تعزيز االعمال الشاملة في لبنان، 
الندوات  من  العديد  في  وشاركت  أقامت  كما 
المجتمع  مؤسسات  مع  العلمية  واللقاءات 

المدني والحكومي في لبنان والخارج.
في  الكلية  في  التعليم  استراتيجية  تساهم 
التحصيل  استمرارية  من  الطلبة  استفادة  تعزيز 
تعطي  كما  الدكتوراه،  مرحلة  حتى  العلمي 
في  متميزة  لمنافسة  كبيرًا   هامشًا  الطلبة 

وظائف القطاعين العام والخاص.

عميد كلية إدارة األعمال

أ. د. كامل بربر
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أربعة  تحوي  وهي  الجنان.  جامعة  في  الكلّيات  أكبر  اإلنسانّية  والعلوم  اآلداب  كلّية  ُتعتبر 
أقسام متنوعة  كالشريعة  والدراسات اإلسالمية  واللغة العربّية وآدابها  والترجمة والتعريب 
المعلومة  نقل  على  يقتصر  ال  األكاديمّية  المؤسسات  دور  أّن  ترى  وهي  اإلنسان.   وحقوق 
مع  التكامل  وإلى  جوانبه  بكل  محيطها  مع  الحيوي  التفاعل  إلى  ذلك  يتعّدى  بل  وحسب، 
التعليم  بمستوى  الرقّي  إلى  األول  المقام  في  وتهدف  المحيط.  هذا  في  الفاعلة  الطاقات 
أن  ترى  المعرفي. كما  والتوجيه  التعليم ووسائله  أو طرق  المناهج  إن لجهة  الجودة  وسّلم 

التشجيع على البحث العلمي جزء أساسي من أهدافها واهتماماتها. 
تسعى الكلية إلى التكامل بين العمل األكاديمي والقيم اإلنسانية والدينية والوطنية . كما أن 
النشاطات الثقافية من ندوات ومؤتمرات داخلية وخارجية جزء أساسي من عملها ورسالتها.  
إّن وجود العشرات من الطالب العرب من كل األقطار في كليتنا يزيد من قناعتنا في التفاعل 
الفكري  التقارب  حمل  في  مسؤولية  وأكثر  وطالبها  العربية  األكاديمية  المؤّسسات  بين 

والتبادل الثقافي. 
برامج  الكلية واختصاصاتها في ما هي عليه، فقد أعددنا  لم تتوقف طموحاتنا في تطوير 

الختصاصات جديدة نراها ضرورية ونرى أن العمل األكاديمي بحاجة إليها. 
في العيد الثالثين لجامعة الجنان، نسعى إلى أن تكون كليتنا في طليعة كليات الجامعات 
في لبنان والمنطقة، وأن نزيد من تعزيز عالقاتنا الثقافية بالمؤسسات والجامعات الخارجية، 
ونحن نشعر بذلك  أننا نحقق ما كانت تصبو إليه المؤّسسة الدكتورة منى حداد يكن رحمها 

اهلل، من المحافظة على هذا الصرح ومن تطويره ألن طموح التطوير كان دائمًا أمام عينيها.

عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

أ. د. هاشم أيوبي
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الة و منتجة  تّم إنشاء كلية التربية في جامعة الجنان عام 2010. وهي ُتعنى بتجهيز كوادر مهنية  فعَّ
وأنَّ  ة،  التعلميَّ العملية  محور  هو  الطالب  أنَّ  على  برامجنا  أسس  وضع  َتمَّ  األكاديمي.  المجال  في 
التعاون هو أساس نجاح الطالب وتقدمه نحو اإلبداع. وذلك من خالل إكسابه المعارف والمهارات 
بالمعارف  ُملمًا  الطالب  يصبح  حتى  والتحليل،  التفكير  بمهارة  تتعلق  التي  تلك  وخاصة  الجديدة  

المتعلقة بمجاله.
في  البكالوريوس  مرحلة  من  إبتداًء  األكاديمي،  ز  التميُّ برامج  من  عة  متنوِّ مجموعة  الكلية  م  ُتَقدِّ
في  ماجستير  وختامًا  التعليم  دبلوم  َثمَّ  ومن  اإلبتدائي،  بالتعليم  يتعلق  فيما  وخاصة  التعليم 
التعليم الذي ينقسم إلى مسارات ثالث، وهي: المناهج وطرق التدريس، اإلدارة والتخطيط التربوي، 

وتدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية.
تتضمن مناهجنا تدريب الطالب على شكل منفرد وجماعي، من خالل استخدام التقنيات العلمية 
الخبرات  هذه  التعليمي.  المجال  في  متميزين  ومدربين  مشرفين  خبرات  من  واالستفادة  الجديدة، 
تشكل الدعم والتطوير للطالب من خالل اكسابه مهارة المناقشة، والمالحظة، والتطبيق العملي.

أعضاء هيئة التدريس خبراء تربويون، يلتزمون فكرة أنَّ عملهم هو إعداد طالب له أثره اإليجابي في 
المجتمع. 

تربوية  مواضيع  عالجت  التي  والندوات  المؤتمرات  من  العديد  التربية  كلية  واكبت  السنين،  مر  على 
مستجدة، ومنها التطوير المهني للمعلمين ممثلة بأساتذتها وطالبها، باإلضافة إلى توقيع الكتب 

التربوية المهمة. 
التربوي،  المهني  المجال  في  تغيير  بصمة  لهم  كان  الذين  الخريجين  بطالبها  الكلية  وتفخر  كما 

الة في العديد من المدارس، والجامعات، والمركز التربوية. ومنهم من استلم مواقع قيادية فعَّ

عميدة كلية التربية

د. يمن شعبان
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عميد كلية اإلعالم

أ. د. رامز طنبور

لقد كان مالمسًا للواقع بشدة إنشاء كلية اإلعالم في جامعة الجنان، مما يعكس تلبية احتياجات 
تغطية  إلى  إضافة  والمرئية،  والمسموعة  منها  المقروءة  أشكالها،  بكافة  اإلعالمية  المؤسسات 
احتياجات المؤسسات للمكاتب اإلعالمية الموجودة فيها. لقد كان اإلعالم وما زال إحدى المحركات 
األساسية للمجتمع باتجاه التنمية والتطوير وعرض اآلراء ومنصة للحوار وتشكيل الرأي العام. ومن 
وبدأ  والماجستير.  الليسانس  بمرحلتي  لإلعالم  كلية  إلنشاء  الجنان  جامعة  سعت  المنطلق  هذا 
العمل منذ عام 1988 وخرّجت الجامعة كوكبة من اإلعالميين اللبنانيين والعرب، الذين تبوؤا مراكز 
ومحطات  تلفزيونية  قنوات  مدراء  ومنهم  ومجالت،  صحف  تحرير  رؤساء  منهم  والئقة،  متعددة 
إذاعية، ومنهم من تخصص وأبدع في مجال المونتاج واإلخراج، وثلة آثرت العمل في الميدان مباشرة 
العامة في مؤسسات متنوعة  كمراسلين ومصورين، ومنهم من تسلم دوائر اإلعالم والعالقات 
للجامعة،  العادة  فوق  سفراء  الجنان  جامعة  في  اإلعالم  كلية  خريجو  أصبح  باختصار  ومتعددة.  

وأجيال الطلبة الحاليين يحضرون علميًا وتطبيقيًا ليسلكوا الدرب نفسه. 
الصحافة  والتلفزيون،  اإلذاعة  هي:  اختصاصات،  عدة  اإلعالم  في  الليسانس  شهادة  عن  ويتفرع 
عنها  فيتفرع  الماجستير  شهادة  بخصوص  أما  البصري.  والتواصل  اإلعالنية  الفنون  واإلعالم، 

االختصاصات التالية: الصحافة واإلعالم، اإلذاعة والتلفزيون.
ويوسم التعليم الجامعي في كلية اإلعالم في جامعة الجنان بالتكامل ما بين النظري والعملي، 
ميدانية  بتطبيقات  يمرون  كما  اإلعالمية،  للمتطلبات  التأسيسية  المواد  جميع  الطالب  فيتعلم 
وتمارين عملية في الجامعة وفي خارج الجامعة بالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات اإلعالمية 
في لبنان والخارج. حيث يتلقى الطالب التدريبات الميدانية المتخصصة التي تدعمهم للدخول في 

العمل في المؤسسات اإلعالمية فور تخرجهم. 
في  المتخصصة  الجامعية  والندوات  المؤتمرات  في  مستمرة  ومشاركات  حضور  الكلية  وألساتذة 

لبنان الوطن العربي إغناًء للكلية ولطالبها الذين نفتخر بهم ونعتز. 



26Al JINAN MAGAZINE

معهد العلوم السياسية

في  الطلبة  من  بكوكبة  الجنان  جامعة  في  السياسية  العلوم  معهد  انطلق  سنوات  ثالث  منذ 
الشباب  من  الكثير  طموحات  االختصاص  هذا  لبى  وقد  صيدا،  في  الجامعة  فرع  وفي  طرابلس 
العلم  على  المبنية  السياسية  والمشاركة  السياسي  والوعي  الفهم  إلى  المتطلعين  والشابات 
والمعرفة. وقد انتدبت جامعة الجنان لهذا األمر أصحاب اإلختصاص والكفاءات في مجال العلوم 
السياسية والعلوم المرتبطة بها. وتتوزع الدراسة في مرحلة اإلجازة على 99 وحدة دراسية  يتعلم 
من خاللها الطالب مرتكزات علم السياسة في الفكر السياسي والعالقات الدولية والقانون الدولي 
لفكر  تؤسس  مواد  من  هنالك  إلى  وما  الدستوري...  والقانون  السياسية  واألحزاب  والدبلوماسية 
سياسي ولثقافة سياسية يتمتع بها الطالب الخريج من هذا المعهد، مما يعطية القدرة والقابلية 

لفهم الحدث بشكل مستنير وللمشاركة والمساهمة في الحياة السياسية بشكل أوضح وأعمق. 
واليوم ومع تخرج الدفعة األولى من طالب معهد العلوم السياسية في مرحلة اإلجازة نسعى مع 
نخبة من األساتذة المتخصصين الفتتاح مرحلة الماجستير في اختصاصات دقيقة مواكبة للعصر. 

وسوف يكون لها صدى ايجابيًا كونها من االختصاصات النادرة في شمالي لبنان.
الحوار  طابع  عليها  يغلب  تفاعلية  دراسة  هي  السياسية  العلوم  معهد  في  الدراسة  طبيعة  إن 
الحياة  في  وتأثير  بقوة  للمشاركة  وتؤهلهم  الطلبة  لدى  والتجربة  الفكر  تغني  التي  والمناقشة 
من  العديد  ببرامج  االستئناس  بعد  البرامج  وضعت  ولقد  المتخصص.  البحث  مجاالت  وفي  العامة 
المعاهد المشابهة والمتقدمة والمشهود لها بالكفاءة في بعض الدول العربية واالجنبية، بهدف 

أن تكون الدراسة ومضامينها مواكبة للعصرنة.
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الجنان.   جامعة  في  الكلّيات  أقدم  من  واحدة  وهي   ،1999 العام  في  العاّمة  الصّحة  كلّية  أنشئت 
في  المتخّصصين  األكاديميين  من  فريق  على  والبحثية  التعليمية  توّجهاتها  رسم  في  وتعتمد  
لدعم  عديدة  إمكانات  لطّلابها  الكلّية  توّفر  والمجتمع.   والطّب،  والصّحة،  الحياة،  علوم  مجاالت 
العملية التعّلمية تتمّثل بالمختبرات المتقّدمة في فرعّي الكلّية في طرابلس وصيدا وُفرص التدريب 

في مؤّسسات مرموقة تعمل في مجاالت الرعاية الصّحية المختّصة.

شهدت الكلية على مدى العقد الحالي زيادة كبيرة في أعداد الطّلاب المنتسبين إلها.  وُتعزى هذه 
الظاهرة إلى تحّول القطاع الصّحي خالل العقود القليلة الماضية إلى صناعة عمالقة وإلى تنفيذ 
الكلّية لبرامج أكاديمية في درجتي اإلجازة والدراسات العليا تتّسم بمواءمتها ألرقى مناهج التعليم 

العالمية وللتطّور الحاصل في المهن الصّحية في كاّفة الميادين.

تعليمية  مؤّسسات  في  العليا  دراساتهم  يتابعون  وهم  الخّريجين  الطالب  ُرؤية  الصدر،  ُيثلج  ومما 

عميد كلية الصحة العامة
د. غازي تدمري
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ِمَهِنهم، فقد  الذين اختاروا مزاولة  الطّلاب  أّما  الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا.   رائدة في أمريكا 
تمكّنوا من خالل اّتساع وُعمق معرفتهم للذهاب إلى أبعد من البحث عن عمل إلى أن يكونوا هدفًا 

لكثير من الوظائف التي تبحث عنهم!

تمنح كلّية الصّحة العامة في جامعة الجنان الدرجات العلمية في مرحلة اإلجازة )الليسانس( في 
اختصاصات:

• تكنولوجيا المختبرات الطبية،
• والعلوم  التمريضية،

• واإلشراف الصحي اإلجتماعي.
كما تمنح أيضًا الدرجات العلمية في  مرحلة الدراسات العاليا )الماجستير( في اختصاصات:

• التثقيف الصّحي،
•  ومراقبة األمراض الُمعدية،

• والصّحة العاّمة الوراثّية.
فلسفة التعليم في الكلية

على  العاّمة  الصّحة  كلّية  في  التعليم  فلسفة  تشتمل  النظامي،  التعليم  مساقات  جانب  إلى 
والحلقات  الندوات،  تنظيم  في  يشاركون  فطّلابنا  االجتماعية  الالصّفية.   باألنشطة  االهتمام 
الدراسية، والمؤتمرات التي تستهدف الجمهور المتخّصص أو  غير المتخّصص.  كما تسهم الكلّية 
في تنفيذ الحمالت الصحية التي ُتطلقها وزارة الصحة العامة في لبنان أو منّظمة الصّحة  العالمية 
من خالل مشاركة الطّلاب في جميع تلك األنشطة.   كما تسعى الكلية من خالل تطبيق برامجها 

التعليمية إلى تحقيق األهداف التالية:

اللبناني  العاّمة وإعدادهم للتصّدي بفعالية الحتياجات المجتمع  1.  بناء جيل من ممارسي الصحة 
والمجتمعات المجاورة.

الصحة  مجاالت  في  التخصصات  متعّددة  وتلك  األساسية  الكفاءات  لتطوير  الالزمة  البيئة  2.  توفير 
العاّمة.

3.  إتاحة الفرصة للتقنيين العاملين في مجال الصّحة لالرتقاء بأدائهم عبر تجسيرهم نحو التعليم 
العالي.

البحثية  األنشطة  في  المشاركة  على  والتركيز  الطالب  لدى  واالكتشاف  التعّلم  مهارات  4.  دعم 
واالنخراط مع المجتمع المحلي.

5.  تطوير المناهج التعليمية لتواكب نتائج البحوث العلمية مما يمّكن الطالب من تطوير أدائهم بناًء 
على البراهين العلمية.

المعرفة  تطّور  في  منها  مساهمًة  الكلية  في  ُتجرى  التي  البحوث  نتائج  وترجمة  ونشر  6.  إجراء 
وتحسين الصّحة في العالم.
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اإلرث العلمي للكلية

محلية  ِعلمية  جمعيات  مع  تتعاون  بحثية  فرٍق  على  الكلية  في  التعليمية  الهيئة  أعضاء  يتوّزع 
وإقليمية ودولية.  تشتمل اتجاهات البحوث في الكلية على مروحة واسعة من المواضيع الهامة 

في مجال الصحة، مثل: 

•  رصد ومراقبة الجراثيم المقاِوَمة للمضادات الحيوية. 

•  تقييم األنشطة المضادة للجراثيم لمستخلصات النباتات الطبية الخاّصة بلبنان. 

والنوعي  الكّمي  والتحليل  المتوسط  شرق  في  الحيوية  الطبية  البحوث  شبكات  خرائط  •   رسم 
لُمخرجات تلك البحوث. 

•   دراسة مدى تقارب البحوث الطبية الحيوية في شرق المتوسط  مع األولويات الصحية االستراتيجية 
لمنظمة الصحة العالمية. 

•  دراسة مدى ارتباط التباينات الوراثية لدى الشعب اللبناني بالصّحة والمرض. 

الصفات  لبعض  انتقائية  كقوة  وتأثيرها  المنطقة  بها  تتميز  التي  االجتماعية  الممارسات  •   تقييم 
الوراثية. 

تتوّج المجهود البحثي في الكلية بنتائج عملية متقدمة من أهّمها:

•  تسجيل براءة اختراع حول »استخدام جديد لزيت الزوفا الملتحية« حيث أثبت فعالية كبرى كمضاد 
للكائنات الحّية الدقيقة المسببة لألمراض.

•  التعاون مع المركز العربي للدراسات الجينية )دبي، اإلمارات العربية المتحدة( إلثراء قاعدة البيانات 
في  وصفها  تّم  التي  الوراثية  الظواهر  تسجيل  عبر  العربي  الوطن  في  الوراثية  باألمراض  الخاصة 

الشعب اللبناني.

•  إصدار أبحاث علمية مشتركة مع منظمة الصحة العالمية عبر –المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط 
– حول التحليل الكّمي والنوعي لألبحاث الصحية في المنطقة وتقييم مدى ارتباط تلك األبحاث 

مع األولويات الصّحية الملّحة في اإلقليم.

أين هم خّريجو الكلية؟

الجنان.  اكتسب خّريجونا  العامة هم جزء مهّم من عائلة خّريجي جامعة  الصّحة  خّريجو كلّية 
معرفة واسعة ومهارات مهنية مكّنتهم من أداء أدوارهم واالرتقاء بممارسة الرعاية الصحية على 
وفي  والجامعات  الصحية  والمراكز  المجتمعية  المؤّسسات  في  يعملون  خريجونا  األمثل.   الوجه 
المؤّسسات الحكومية والخاّصة على حّد سواء.  هم أصحاب تأثير واضح في مجتمعاتهم المحلية 
واإلقليمية والعالمية وهم على أتّم االستعداد لمواجهة تحديات المهنة ومن أهّمها تعزيز وحماية 

صحة الناس.
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تعتبر كلية العلوم الكلّية األحدث من بين كليات جامعة الجنان، تّم تأسيسها في العام 2012 لتوّفر 
للطالب برامج تعليم حديثة في علوم األحياء والكيمياء الحيوية وعلوم الكومبيوتر.  يعيش طالب 
بأعلى  يتمتعون  مرموقين  وباحثين  أكاديميين  إعداد  من  وُملِهمة  ُممّيزة  تعليمية  تجارب  الكلّية  
درجات الكفاءة ويستندون على مختبرات علمية متنّوعة .  باإلضافة إلى التعليم النظري والتطبيق 
علمية  مشورات  تقديم  من  أساتذتهم  تمّكن  صغيرة  دراسية  بصفوف  الطالب  يتمّتع  العملي، 

ومهنية فردية للغاية.

تهدف الكّلية  إلى إثراء العملية التعليمية على الصعيد اإلقليمي والدولي.  فالكلية عضو في برنامج 
التبادل األكاديمي التركي »موالنا« الذي يتيح فرص تبادل الزيارات األكاديمية للطالب وللهيئة التعليمة، 
بين الجامعة  وشبكة من أقوى الجامعات في تركيا.  كما وتطمح الكلية إلى إعداد أخصائيين في 

كلية العلوم
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التنافسية ليتمكنوا من  العلوم على مستوى توقعات وحاجات سوق العمل، عبر تعزيز قدراتهم 
متابعة دراساتهم العليا.

إن كلّية العلوم تمنح الدرجات العلمية في مرحلة اإلجازة )الليسانس( في اختصاصات:  علوم األحياء 
فلسفة  تشتمل  النظامي،  التعليم  مساقات  جانب  وإلى  الكومبيوتر  وعلوم  الحيوية  والكيمياء 
التعليم فيها  على االهتمام باألنشطة االجتماعية  الالصّفية.  فطّلابنا يشاركون في تنظيم الندوات، 
والحلقات الدراسية، والمؤتمرات التي تستهدف الجمهور المتخّصص أو  غير المتخّصص.   كما تسعى 

إلى تحقيق األهداف التالية:

1. توفير البيئة الالزمة لتطوير الكفاءات األساسية وتلك متعّددة التخصصات في مجاالت العلوم.

البحثية  األنشطة  في  المشاركة  على  والتركيز  الطالب  لدى  واالكتشاف  التعّلم  مهارات  2.  دعم 
واالنخراط مع المجتمع المحلي.

3.  تطوير المناهج التعليمية لتواكب نتائج البحوث العلمية مما يمّكن الطالب من تطوير أدائهم بناًء 
على البراهين العلمية.

4. إجراء ونشر وترجمة نتائج البحوث التي ُتجرى في الكلية مساهمًة منها في تطّور المعرفة.

محلية  ِعلمية  جمعيات  مع  تتعاون  بحثية  فرٍق  على  الكلية  في  التعليمية  الهيئة  أعضاء  يتوّزع 
وإقليمية ودولية.  تشتمل اتجاهات البحوث في الكلية على مروحة واسعة من المواضيع الهامة 

في مجاالت العلوم، مثل: 

•  رصد ومراقبة الجراثيم المقاِوَمة للمضادات الحيوية. 

•  تقييم األنشطة المضادة للجراثيم لمستخلصات النباتات الطبية الخاّصة بلبنان. 

•  دراسة مدى ارتباط التباينات الوراثية لدى الشعب اللبناني بالصّحة والمرض. 

• تأثير زواج األقارب كقوة انتقائية وعالقته بالطفرات الجينية.

ة أثناء االستجابة للعالج الصيدالني. واِئيَّ يَناِميكا الدَّ ُة والدِّ واِئيَّ • التباين الوراثي وتأثيره على الَحراِئُك الدَّ

إن علوم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا والكومبيوتر، هي علوم ديناميكية أحدثت ثورات في تقّدم 
خالل  من  العلماء  حصدها  التي  نوبل  جوائز  من  المئات  ذلك  على  دليل  وأكبر  العلوم  من  غيرها 

عملهم في هذه المجاالت.

المهن  توّزعوا على مجموعة متنوعة من  أن خّريجيها  إّلا  العلوم  القصير لكلية  الُعمر  بالرغم من 
من  األكاديمية  مسيرتهم  إكمال  أرادوا  الذين  الطالب  من  عدد  وتمّكن  العالم.   أنحاء  جميع  في 
الخارج وحّققوا  أو في  لبنان  العليا في مؤسسات تعليمية مرموقة في  للدراسات  ببرامج  االلتحاق 
درجات مميزة في تلك البرامج بفضل تأسيسهم على النحو األمثل أثناء دراستهم في  هذه الكلية 

العلوم .
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بدأ  وكأنه مغامرة محفوفة  الذي  المشروع  الجنان. هذا  ثالثون عاما مضت على تأسيس جامعة 
بالكثير من  العقبات والصعاب،  لدرجة جعلت البعض يشكك  منذ البداية في قيامه واستمراريته. 

لكن هذا البعض  في موقفه هذا لم يكن يأخذ بعين االعتبار شخصية السيدة المؤّسسة وما كانت 
تختزنه من إرادة صلبة وعزيمة ال تلين.

وبالفعل كان لهذا المشروع أن يتصدى للكثير من المعّوقات: فمن الحصول على التراخيص المطلوبة 
الى تأمين التكاليف المالية الى ايجاد الكادرات االكاديمية واإلدارية الى تحديد االختصاصات وفتح 

الكليات المتوافقة معها انتهاء بوضع برامج التدريس....
الكليات  افتتاح  في  التدريجي  التقدم  مسيرة  المشروع  ودخل  التنفيذ  سكة  على  الورشة  وضعت 
تطلبت  والذي  سواه  اليشبه  الذي  القسم  هذا  االنسان«  حقوق  »قسم  بينها  من  وكان  واألقسام 
خصوصيته اتخاذ قرار جريء لتحقيقه. وأنا على ثقة –أكثر من أي وقت مضى – أنه لم يكن باالمكان 
الدكتورة منى حداد. هذه  الجنان لو لم يكن وراءه شخص اسمه  افتتاح هذا القسم في جامعة 
المرأة التي أدركت بنظرتها الثاقبة أهمية القسم وتزايد الحاجة للدراسات التي يعنى بها خصوصا 

في بينتنا وزماننا وضرورة اعداد متخصصين في هذا المجال.
يتعلق  فيما  حداد  منى  الدكتورة  لرؤية  االستشرافية  لآلفاق  البعض  ادراك  عدم  أن  يقال  والحق 
بتبّنيه بسبب ما يطرحه - من بين أمور أخرى -  من اشكاليات على  بمحورية الموضوع وترددهم 
تخصصي  قسم  فتح  بصوابية  وتشكيكهم  المجتمعية  الخصوصيات  من  بعدد  وثيق  ارتباط 
لموضوع يدرس  - تاريخيا – في اطار مادة ثانوية في كليات الحقوق... كل هذه االعتبارات لم تنل 

من التصميم واالصرار على افتتاح القسم.

رئيس قسم حقوق اإلنسان
أ. د. سعيد مجذوب
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وثبتت  المعتمدة  البرامج  مضامين  استقّرت  إذ  القسم  استمرارية  على  الخشية  مرحلة  اجتزنا  لقد 
دون  الخصوصيات  مسألة  االعتبار  بعين  تأخذ  والتي  فيها  المعتمدة  المقاربة  وصوابية  صالحيتها 

التفريط بالمرتكزات األساسية لما يسمى بالنظرية العامة لحقوق االنسان. 

في المنتسبين:
يبلغ عدد طالب قسم حقوق االنسان للفصل األول من  العام الجامعي  )2017-2018( 49 طالبًا بين 
رسائلهم  انهاء  على  يعملون  ومسجلين  دراستهم  يتابعون  قدامى  ومسجلين  جدد  مسجلين 
موزعين على جنسيات متعددة: لبنانيين، فلسطينيين، سوريين، يمنيين، أكراد، سودانيين، عراقيين،...

بروتوكوالت تعاون:
في العام 2014 تم التوقيع على بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين في طرابلس منحت الجامعة 
الكمال  القسم  الى  باالنتساب  الراغبين  النقابة  في  األعضاء  للمحامين  مالية  تسهيالت  بموجبه 
دراستهم.  كذلك نص البروتوكول على تنظيم القسم  لدورات للمحامين في اطار معهد حقوق 

االنسان التابع للنقابة.

دورات متخصصة:
االنسان  حقوق  في  متخصصة  دورات  تنظيم  على   2013 العام  منذ  االنسان  حقوق  قسم  درج 

باالشتراك مع المعهد الدولي لحقوق االنسان في ستراسبورغ – فرنسا. 
شكلت هذه الدورات مناسبة النفتاح دولي للقسم – وللجامعة -  على العالم واالحتكاك بخبرات 
االختصاصات:  ومتعدد  الجنسيات  متعدد  حضور  ومشاركة  المعهد  مع  التواصل  أمنها  دولية 
يتم  للمشاركين  باختبار  تتوج  الدورات  هذه  كانت  جامعيين،  محامين،  ضباط،  قضاة،  صحافيين، 
ورئيس  للمعهد  العام  األمين  من  موقعة  الدورة  في  مشاركتهم  تثبت  افادات  توزيع  بنتيجته 

جامعة الجنان. وقد اضحت هذه الدورات موعًدا سنويًا للمهتمين بقضايا حقوق االنسان.

مجلة الجنان لحقوق االنسان:
على  العام  المشرف  سنوية.  نصف  محّكمة  الكترونية  علمية  مجلة  االنسان  حقوق  قسم  يصدر 
بنشر  المجلة  تهتم  الميداني.  أمين  محمد  د.  أ.  التحرير  ورئيس  مجذوب  سعيد  محمد  د.  أ.  المجلة 
بالقانون الدولي لحقوق االنسان والقانون المقارن لحقوق االنسان والقانون الدولي  كل ما يتعلق 

االنساني والقانون الدولي الجنائي. ويتم النشر فيها بالعربية  والفرنسية و انكليزية.
المجلة منذ  اعداد  12 حزيران 2017 فهارس   العدد  2010، ويتضمن  االول في شهر حزيران  العدد  صدر 

صدورها.
يا ناس  التي صاغت الفكرة وحققتها والتي اتخيلها تنادي من عليائها وبصوت عال:  غابت السيدة 
تطورها       على  واعملوا  اعناقكم’  في  وضعتها  التي  االمانة  على  وحافظوا  الصفوف  رصوا  الجنان 

ورقيها. 
السالم لروح الدكتورة منى حداد واالمل  باستمرارية متميزة للمؤسسة. 
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الدكتور عماد سيف الدين
2014 م ـ 2016 م

الدكتور أحمد إشراقية
2005 ـ 2014 م

المدراء السابقون لفرع صيدا
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مبنى فرع صيدا
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من قاعات تدريس إلى فرع متكامل

برؤية وطنية واعية وبإرادة قوية ال تهادن الصعوبات ، كان قرار األستاذة الدكتورة منى حداد يكن 
الشمال  عاصمتّي  بين  أكاديمي  لتواصل  تحقيقًا   ، صيدا  في  للجامعة  فرع  تأسيس  اهلل(  )رحمها 
. وشأن فرع الجنان في  الثقافي االجتماعي بين المدينتين ويتكامل معه  التواصل  والجنوب يوازي 
صيدا هو شأن باقي فروع الجامعات الخاصة ، بدأ بدون ترخيص وال مباشرة، وكان وضعه القانوني ال 

يتجاوز وصفه بأنه » قاعات تدريس » تابعة للجامعة  األم في طرابلس .

 ، القاعات  هذه  صيدا  أحياء  من  حّيًا   – قانونيًا  ال  فعليًا  تشكل  التي  البرامية  منطقة  احتضنت  وقد 
وكان افتتاحها في شهر تموز من سنة 2004 .

هذا  في  وظل   ، للفرع  مدير  كأول  إشراقية  أحمد  الدكتور  ُعين   2005 العام  من  األول  تشرين  وفي 

مدير فرع صيدا
أ. د. محمد أسعد النادري
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الموقع حتى العام 2014 ، وحّل محله الدكتور عماد سيف الدين ، ثم كاتب هذه السطور بدءًا من 
2016/9/1 .مّرت سنة 2004 على قاعات التدريس الصيداوية بدون أن يتسجل فيها أي طالب ، وفي السنة 
األعمال وطالبة واحدة في  إدارة  ثالثة وثالثون منهم في كلية   : أربعة وثالثون طالبًا  التالية سجل 

كلية اإلعالم.

ظلت قاعات التدريس الصيداوية في البرامية حتى شهر تشرين األول من العام 2010 عندما انتقلت 
إلى مبناها الحالي قرب سراي صيدا الحكومي.

وفي هذه األثناء راحت أعداد الطالب تتزايد عامًا بعد عام، إلى أن بلغت ما يناهز أربعة عشر ضعف 
العدد الذي بدأت  به القاعات .

وبمتابعة دؤوبة من رئيس مجلس األمناء األستاذ سالم فتحي يكن صدر أخيرًا عن مجلس الوزراء 
في تموز 2017 ترخيص فرع صيدا بكامل اختصاصاته وشعبه.

وراحت االختصاصات تزيد وتتسع حتى غدا الفرع اليوم يضم ست كليات هي: اآلداب واإلعالم وإدارة 
األعمال والصحة والتربية والعلوم السياسية. وال بد من اإلشارة في هذا السياق إلى  تميز اختصاصات 
الجنان العلمية، وعدم وجود اختصاصات مماثلة في الجامعات الخاصة األخرى العاملة في منطقة 
صيدا ، كاإلعالم والتمريض واإلشراف الصحي االجتماعي والدراسات اإلسالمية والعلوم السياسية. 
وكذلك ال بد من اإلشارة إلى العالقة المميزة التي تربط جامعة الجنان بسوق العمل إذ نستطيع أن 
نؤكد بثقة واطمئنان أن خريجي الجنان في هذه االختصاصات كلها يجدون فرص العمل المناسبة 
لهم بسهولة ويسر، بل إن بعضهم يرتبط بعقد العمل وهو ما يزال في السنة األخيرة من دراسته.

إدارة  هما  صيدا،  فرع  كليات  من  كليتين  في  )الماجستير(  العليا  للدراسات  قسم  افتتاح  تم  وقد 
األعمال والتربية.

من  وهم  اليوم،  وسبعين  سبعة  إلى  التأسيس  عام  في  تسعة  من  ارتفع  فقد  األساتذة  عدد  أما 
نخبة أساتذة لبنان من حيث اإلعداد األكاديمي والبناء المعرفي كل في مجال اختصاصه، ومن حيث 

األداء العلمي الرفيع.

يمتاز أساتذة الجنان بتنوعهم الوطني وانفتاحهم وتعاملهم األبوي مع أبنائهم الطالب.

وانطالقًا من اإليمان بأن دور الجامعة ال يقتصر على التدريس والبحث العلمي  وإنما يشمل التفاعل 
مع المحيط الجغرافي والتأثير فيه، قام الفرع ببناء شبكة عالقات واسعة مع كثير من المؤسسات 
أنشطته  وبلغت  الخروب،  وإقليم  والجنوب  صيدا  في  والسياسة  والثقافية  التربوية  والشخصيات 
التفاعلية مع هذا المحيط، مع مشاركات في مؤتمرات ومعارض ودورات، ولقاءات حوارية ، وزيارات 
الفرع  مبنى  إن  مختلفة.  رياضية  ونشاطات  رعاية،  ودور  واجتماعية  وتربوية  صحية  مؤسسات  إلى 
مساحات  مع  الطالب  لتدريب  متنوعة  بمختبرات  ومجّهز  التدريس  قاعات  حجم  حيث  من  متميز 

خضراء ومالعب ضمن مناخ أكاديمي مريح وموقع استراتيجي للغاية.

خالصة القول أن فرع صيدا ماض إلى األمام ، بدعم ورعاية من مجلس األمناء ومجلس الجامعة، 
مسترشدًا بقوله تعالى: )وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون(.
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جمالّيات الخّط العربي في الجامعة - الفّن العربّي اإلسالمّي األصيل
من ضمن المبادرات الجديدة غير المسبوقة، التي أطلقتها الجامعة، خاّصة بعد أن لمست تراجعًا 
في  خطوط الّطالب، بعد ثورة الّتكنولوجيا الحديثة، والتي دفعت بالجيل الجديد، الستخدام األحرف 
الالتينّية اإللكترونّية، بعيدًا عن استخدام القلم. وتعزيزًا للمعرفة بالّلغة العربّية لدى األجيال _ شكاًل 
أهّم  من  هي  الكتابة  وألن  خطوطها.  بتعّدد  متعّددة  أبعادًا  تحمل  جميلة  لغة  ألّنها   _ ومضمونًا 
الّطرق الّتي  يستطيع اإلنسان أن يعّبر من خاللها عما يجول في خاطره، وكان وال زال وسيلة لنقل 
الّتاريخ يشهد  العلوم  والمعارف العربية، وأحد أهّم مقّومات الهوّية العربّية واالسالمّية، حيث إن 
الدنيا  أبهرت  التي  الخاّلقة،  وقدراتهم  العمالقة،  مواهبهم  على  والمسلمين،  العرب  من  للمئات 

بلوحاتهم الخطّية الجميلة.

من هذا المنطلق، كانت الجامعة هي السّباقة في الّتخطيط لنشاط جاذب للّطالب، فبدأت بالغوص 
في جماليات »الخط العربي«، لما لها من قيمة تراثّية إسالمّية إنسانّية، حيث كانت محضن اإلبداع، 
وراعية للمواهب الّشابة الواعدة، من طّلاب المدارس في الّشمال والجنوب، الذين برهنوا عن ثقافة 

محطات ثقافية
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وفرع  »طرابلس  في  سنوّية  مسابقات  بتنظيم  الجامعة  فبدأت  متابعة،  إلى  تحتاج  وموهبة  عالية، 
صيدا«، حيث أضحت هذه المسابقة من الّثوابت في »الجنان« بعد اإلقبال الكثيف من قبل الطالب، 
الثقافي  والمركز  المدرسية،  الشبكة  خاصة  الحدث،  مع  وتعاونهم  المؤّسسات  تفاعل  وبعد 
من  ألنه  العرب،  غير  يعشقه  بل  فقط،  العرب  يهّم  ال  العربي  الخّط  أن  بدوره،  أثبت  الذي  الفرنسي، 

منظورهم من أجمل الخطوط .

إّن مسابقة الخّط العربّي، تتمحور سنويًا حول موضوع محّدد وهادف، يتبارى فيه أكثر من 500 طالب 
وطالبة، من مختلف المدارس والمعاهد، والجامعات، من خالل الكتابة، والتخطيط للوحات حروفية 
مميزة . وكان أبرز الموضوعات التي تناولتها المسابقة: »القدس«  ألجلك يا مدينة الّصالة ، حيث هو 
بل  بها،  للّتغني  فقط  ليس  قضّية  فالقدس  الّساحة.  على  والمقلق  والحامي،  المتحرك،  الموضوع 
لمناصرتها. و »يوم األرض« بهدف توجيه رسالة إلى العالم بأن للّشعب الفلسطينّي الحّق في األرض 
الّنظيفة« و »حقوق  »البيئة  و  الّسالم«  »يوم األم«  و »اهلل هو  إياها اإلحتالل  اإلسرائيلي. و  التي سلبه 

اإلنسان« و»خّطط حلمك«، وعناوين أخرى  تحمل معاني سامية .    

والكوفّي،  الّرقعة،  خّط  المسابقة:  في  المشاركون  الّطالب  استخدمها  اّلتي  الخطوط  أهم  ومن 
ولجنة  متخّصص،  فريق  ويديرها،  المسابقة  على  ويشرف  والفارسّي.  والّديوانّي،  والّثلث،  والنسخ، 
والرعاة،  الحّكام   تكريم  ويتّم  المشاركين،  على  الجوائز  توّزع  مسابقة،  كّل  نهاية  ومع  تحكيم. 
وجميع المؤّسسات الّتربوّية والّثقافّية المشاركة، باإلضافة إلى الفريق اإلعالمي ، الذي يواكب الحدث 
اللبنانيين  الخّطاطين  من  لمجموعة  لوحات  معرض  تقيم  كما   . الثقافّي  الحدث  لهذا  والّداعم 
وهو  المسابقة،  من  الهدف  ويبقى  المعارض.  قاعة  في  والحروفّية،   المخّططة  الفائزين  وأعمال 
تحفيز الّطالب على االهتمام، والعناية بالخّط العربّي وجماليته، وتحفيز المدارس إلعادة إهتمامها  

بموضوع الخّط العربّي الجميل .

محطات ثقافية
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شخصيات من المجتمع

مع رئيس اجلمهورية اللبنانية العامد ميشال عون

مع دولة رئيس احلكومة األسبق متام سالم
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شخصيات من المجتمع

مع دولة رئيس احلكومة األسبق نجيب ميقايت

مع وزير اخلارجية جربان باسيل
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شخصيات من المجتمع

دكتوراه فخرية إىل الوزير السابق سمري اجلرس

دكتوراه فخرية إىل الوزير السابق حممد الصفدي
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شخصيات من المجتمع

مع النائب هبية احلريري

مع النائب سامي اجلميل
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شخصيات من المجتمع

مع سامحة مفتي طرابلس والشامل الشيخ الدكتور مالك الشعار

مع حمافظ الشامل القايض رمزي هنرا
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شخصيات من المجتمع

مع السفري القطري بعيل بن محد املّري

مع السفري االسرتايل غلني مايلز
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شخصيات من المجتمع

مع امللحق الثقايف السعودي سعد بن نارص العريني

مع السفري اجلزائري أمحد بو زيان
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شخصيات من المجتمع

مع العقيد خطار نارص

مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة توفيق دبويس
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شخصيات من المجتمع

رئيس مكتب مكافحة املخدرات يف قوى األمن الداخيل العقيد فواز حمفوض

مع نقيب املهندسيني املهندس بسام زيادة
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محطات تاريخية
حفل بحصول الجامعة على مرسوم الترخيص عام 1999م.
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محطات تاريخية
حفل وضع حجر األساس لبناء الجامعة عام 2002م.
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محطات وفاء للرئيسة المؤّسسة أ. د. منى حداد يكن رحمها اهلل
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محطات وفاء للرئيسة المؤّسسة

سنوات من العمل الّدؤوب،أمضتها الرئيسة المؤسّسة لجامعة الجنان األستاذة الدكتورة منى حداد 
ـ رحمها اهلل ـ خّرجت خاللها أجيااًل حملوا الراية، أينما حّلوا، أو ارتحلوا.

والّنشاط  بالعطاء  مستمّرة  والطالبّية  واألكاديمّية،  اإلدارّية،  بكوادرها  والجنان  مضت  عامًا  ثالثون 
والتخطيط، فكانوا كما أرادتهم الرئيسة  دائمًا »أوفياء أمناء أنقياء«. فهذا شعارها.

واألكاديمّية  العلمّية،  لجهودها  وتقديرًا  ومسيرتها،  لرسالتها  واستكمااًل  الّراحلة،  للّرئيسة  ووفاًء 
ميشال  العماد  األسبق  الجمهورية  رئيس  فخامة  كّرمها   بها،  آمنت  التي  للثوابت  وتأكيدًا  الجّبارة، 
كبار  حضره  اّلذي  األول،  الّرسمي  الّتأبيني  الحفل  خالل  المعارف«  »وسام  بتقليدها  سليمان 
التي  العظيمة  وعطاءاتها  إنجازاتها  مستذكرين  ومريدوها  أبناؤها  خالله  وتحدث  الّشخصيات، 
وصلت إلى العالمّية ، حيث فتحت أبواب الجامعة على مصارعيها أمام طلبة العلم والمعرفة ، من 

كل بقاع األرض، فكانت فارسة من فرسان الّتربية والّتعليم.

ولم يغب طيف الّرئيسة الراحلة، عن الجنان يومًا، فذكراها ال يزال نبراسًا يضيء دروب العلم والخير، 
المفتي  وصفها  هكذا  والمعرفة.  والفكر  بالّدعوة  النهضة  باعثي  أعالم  من  نسائيًا  علمًا  فكانت 
الدكتور »مالك الشّعار« في ذكراها الّثانية اّلتي أقيمت في معرض »رشيد كرامي الدولي«، تخّللت 
أبي  شوارع  أحد  تسمية  إلى   إضافة  الراحلة،  الّرئيسة  باسم  دكتوراه(  )مقعد  تخصيص  الذكرى 
مدينة  ألبناء  وخدمتها  بعطاءاتها،  وعرفانًا  وتخليدًا  وفاًء  باسمها،   طرابلس  منطقة  في  سمراء، 

العلم والعلماء.

أّما الّذكرى الثالثة، فقد حملت شعار »المرأة القدوة«، حيث أقيمت ورشات عمل ، وسلسلة ندوات، 

وسام املعارف من فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية االسبق العامد ميشال سليامن
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ومحاضرات علمية، وتثقيفية، اختتمت باحتفال مهيب، جاءت اليه جموع من أهل طرابلس، تأكيدًا 
على مكانة الراحلة في القلوب، وعلى دور جامعة الجنان المستمّر في خدمة المجتمع، من هذا 
الّدور كّرمت خالله نساء رائدات، في العمل التربوّي واالجتماعّي. وقد تّم تجميع األبحاث الّتي قدمت 

خالل الندوة، ضمن كتاب، ليبقى مرجعًا لكل مهتم بفكر الرئيسة الراحلة.

طاولة  ـ  الرابعة  ذكراها  في  أقيمت  معنى،  من  الكلمة  تحمله  ما  بكل  الّسالم«  »امرأة  وألنها 
حوار نسائية ـ أّكدت خاللها الوزيرة عناية عّز الدين، أننا في زمن نفتقر ألمثال الرئيسة الراحلة، حيث 
استطاعت في زمن الحرب أن تأخذ بيد الشباب من جبهات االقتتال البغيض، إلى مقاعد الدراسة في 
اإلنسان،  لحقوق  قسمًا  أنشأت  من  وهي  ال،  كيف  باآلخر.  واالعتراف  والحوار  والمعرفة  العلم  جنان 
ويشهد لها أن االنسانية  واألخالق واحترام اآلخر، حيث  ترجمتها من خالل دورات جمعت طّلابًا من 

مختلف أنحاء العالم، فحملت آخرها اسم  »دورة الدكتورة البروفسورة منى حّداد«.

القلب »ندوة بعنوان: االنتخابات  »رابطة طرابلس في  وفي نطاق فعاليات الذكرى السنوية، نّظمت 
مشاركة وقرار« حضرها نخبة من الحقوقيين والمهتمين الذين أكدوا أن للمرأة دور ال يقل عن دور 
عظمة  للمرأة  يشهد  الجنان  امرأة  لتاريخ  المتأّنية  فالقراءة  القرارات  واّتخاذ  المشاركة،  في  الّرجل 

دورها في المجتمع.

كانت  أنها  حيث  المؤّسسة،  الرئيسة  بإسم  السّلة  كرة  في  بطوالت  الجامعة  أطلقت  كما  
الداعم األساسّي والمشّجع األول لجميع األنشطة الرياضية، والشبابية، والثقافية. فالجامعة منذ  
األول  المدماك  الثانويات والجامعات، كونهم  الّشباب في  تأسيسها وهي تعمل على تفعيل دور 

في البناء المجتمعّي.

محطات وفاء للرئيسة المؤّسسة

تكريامت عديدة من اجلامعة
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محطات وفاء للرئيسة المؤّسسة

حفل افتتاح الشارع يف أيب سمراء

تكريم اجلامعة لسيدات رائدات
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محطات وفاء للرئيسة المؤّسسة

تكريم للسيدة رباب الصدر

ندوة رابطة طرابلس يف القلب باسم الرئيسة املؤّسسةمع الوزيرة عنايت عز الدين
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محطات وفاء للرئيسة المؤّسسة

بطولة كرة السلة باسم الرئيسة املؤّسسة

دورة الدكتورة منى حداد يف حقوق اإلنسان
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هناك إعادة صناعة اجلغرافيا يف منطقتنا بآليات حادة وهناك إعادة تشكيل  دول طائفية بقوة السالح وما بني استنفاد 
احلل السيايس وعجز الشعوب فإن األفق مفتوح عىل خراب اجتامعي وعلمي، عىل املؤسسات واجلامعات أن تتصدى 
لكل خطر هبدف رفع شأن اجليل القادم حتى تعيد األمل ويعود لبنان هذا احللم العزيز من واقعه املرير. وجامعة 
اجلنان تصنع هذا االمل باإليامن فعندها علم الدين قبل علم الدنيا. حتية إىل جامعة اجلنان... حتية إىل روح مؤسسها 
الدكتورة منى حداد يكن، نفيسة العلم، حتية إىل أرسة اجلامعة التي حافظت عىل هنج املؤسس. رصح أكاديمي فرض 
نفسه عىل الساحة العلمية اللبنانية عمومًا والطرابلسية خصوصًا يف سنوات معدودات. رصح استضافنا رشفيا يف 
حفالت خترجه ومنحنا دكتوراه فخرية نعتز هبا ونفخر، رصح التقينا واياه عىل املحبة والتقدير والتعاون. نتمنى له 
يف الذكرى الـ 30 لتأسيسه كل التوفيق ونوصيه أن يبقى عىل العروة الوثقى وعىل هنج السلف. لتبقى جامعة اجلنان 

اجلامعة اإلسالمية اجلامعة لكافة أطياف املجتمع اللبناين املتنوع بفكره وثقافته.

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، إن جامعة اجلنان هي رصح علمي وأكاديمي مهم يف لبنان أعطى قيمة مضافة 
للقطاع اجلامعي اللبناين، وأهم ميزة يف هذه اجلامعة أهنا انطلقت من عاصمة الشامل طرابلس يف حماولة جدية لوضع 
ركائز علمية لتنمية برشية مستدامة يف منطقة لطاملا عانت من اإلمهال والتهميش تنمويًا. كام أهنا قدمت فرصًا لبناء 
إن  وصيدا.  طرابلس  بني  العلمية  والرشاكة  املحبة  من  وصل  مهزة  شكال  اللذين  فرعيها  يف  شبابية  برشية  طاقات 
االستثامر يف التعليم بكافة مراحله وباألخص يف املرحلة اجلامعية هو أمحد املفاتيح االساسية لتقدم األوطان وحتقيق 
العدالة اإلجتامعية واحلق يقال أن مؤسيس جامعة اجلنان كانوا مبادرين يف هذا املجال ما يعكس اإلحساس العايل 

باملسؤولية جتاه جمتمعنا واملقدرة عىل حتديد األولويات بشكل دقيق وسليم.

ثالثون عامًا مرت عىل حتول احللم إىل حقيقة من خالل تأسيس جامعة اجلنان. هو مرشوع علمي حضاري يساهم يف 
هنضة بلد وبناء أجيال وختريج أصحاب الكفاءات واملبادرات يف لبنان. جزى اهلل املؤسسني والعاملني احلاليني عىل 

ما قدموا ويقدمون ومن نجاح إىل نجاح إن شاء اهلل.

كلمات من القلب
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كلمات من القلب

أود أن أبث أسمى عبارات التهنئة جلامعة اجلنان بطالهبا وأساتذهتا وإدارهتا ملناسبة مرور ثالثني عامًا عىل تأسيسها، 
عام  منذ  الشامل  يف  ناشطة  الرتبوية  اجلنان  فمؤسسات  والوجدان.  التاريخ  يف  عميقًا  متتد  اجلنان  جذور  بأن  علام 
بيت  بتأسيسه  اجلنوب  اإلنساين االجتامعي يف  الصدر مرشوعه  اإلمام  فيها  أطلق  التي  ذاهتا  الفرتة  1964م. وهي 
الفتاة. وهكذا رفرف علامن خافقان كأنام مها جناحني حيمالن الوطن إىل اإلنامء املناطقي وإىل مواكبة الناس حيث 
هم ملدهم بسبل املعرفة واالبتكار والبحث. البحث عن غٍد أفضل لشاباتنا وشبابنا يف جو من االنفتاح والتالقي. أن 
خيط املرء حرفًا يف مسرية جامعة اجلنان، فهذا إسهام يعود عىل اخلطاط بالسعادة والرشف فهي عىل عراقتها عرصية 
النهج واألداء، والداللة عىل ذلك إقبال شبابنا عىل االنتساب إىل كلياهتا املتنوعة وإسهامهم يف هنضة جمتمعاهتم فكريًا 
واجتامعيًا وعمليًا وعالوة عىل هذه املؤرشات العلمية وامللموسة، فإن الزائر ألروقة اجلنان جيد نفسه مغمورًا باألمان 
والرتحاب، ويف رشايينه تندفع حرشية االطالع واالستزادة واملسامهة يف إعالء رصح ما فتأ يتسامى ويضج باحلياة 
واإلرادة والوعد. مطلع القرن الـ 21 مل حيمل إلينا إال نذر الشؤم وعظائم األمور. فلبنان يتاموج عىل جلة االضطراب 
العاصف يف املنطقة، وأحواله من السياسة إىل االقتصاد ليست عىل ما يرام. لكنه بحمد اهلل وعونه عائم عىل املحيط. 
وخشبة خالصه هي تلك املؤسسات املعرفية والثقافية التي متده بإكسري احلياة واكسجني البقاء، والتي يتعمق إيامهنا 
تقدير، وكل  ألف حتية  وقيمها  مضامينها وأشخاصها  بكل  اجلنان  والقيم. جلامعة  العلم  معني  من  كلام هنلت  باهلل 

متنيات التقدم واالزدهار ملا فيه خري األوطان والناس والبرشية.



Y E A
R

S
 O

F
 A

C
H

IEVE MENTS

59 Al JINAN MAGAZINE

كلمات من القلب
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كلمات من القلب

جامعة  إهنا  اإليامن  من  عامًا  ثالثون  العلم،  من  عامًا  ثالثون  األصالة،  من  عامًا  ثالثون  العراقة،  من  عامًا  ثالثون 
اجلنان. عرفت اجلنان عن بعد منذ هناية الثامنينيات من القرن املايض، ثم عرفتها عن قرب عام 2007 أثناء مشاركتي 
يف تفعيل قسم الدراسات اإلسالمية يف فرع اجلنان يف صيدا تأسيسًا وتدريبًا. وبصدق أقول لقد سد فرع اجلنان يف 

صيدا ثغرة كبرية إذ وفر عىل طلبة العلم الرشعي الراغبني بمتابعة التحصيل اجلامعي 
عناء الذهاب إىل جامعات بريوت. وإين بإسم طالب العلم الرشعي يف صيدا ألشكر  
طالبًا  وأهله  الرشعي  العلم  خدمة  جمال  يف  جهود  من  وتبذله  بذلته  ما  عىل  اجلنان 

وأساتذة.

بمناسبة مرور ثالثون عامًا عىل تأسيس جامعة اجلنان، أتقدم من إدارة اجلامعة وأساتذهتا وطالهبا بأسمى التهاين 
والتمنيات باستمرار النجاح والتقدم، آماًل بأن تبقى اجلنان منارة علمية حيتذى هبا ومنربًا الستكامل مسرية الراحلة 
الربوفسورة منى حداد يكن رمحها اهلل، التي كان هلا الفضل األكرب يف نجاح هذه املؤسسة الرتبوية، يف سبيل إرساء 

الشباب الواعد إىل بر األمان.

جامعيًا  رصحًا  أصبحت  حتى  معها  واستمرينا  الرمحة،  مركز  يف  واحدًا  صفًا  كانت  عندما  اجلنان  جامعة  مع  بدأنا 
أساسيًا يف صيدا... فبارك اهلل بمن أسس وأنجز وتعب وعلم وخرج األجيال الواعدة...

جامعة اجلنان هي عالمة مضيئة يف جمال التحصيل اجلامعي ويف اتقان املهارات العرصية. كانت املنارة اجلامعية األوىل 
لطرابلس عاصمة الشامل، وبنت كلياهتا مدماكًا وراء مدماك، فأصبحت تضم اليوم ست كليات أساسية وحيوية، 
أدبية وعلمية، وال يسعني أن أتكلم عن هذا الرصح العلمي من دون تذكر الدكتورة منى حداد يكن التي سهرت 
عىل نشأة هذه اجلامعة ورعتها بكل ما متلك من خربات وطاقات، وكانت أول رئيسة هلا ألكثر من عقدين من الزمن. 

ويكفي اجلنان فخرًا أهنا تضم مركزًا حلقوق اإلنسان بمثابة وسام عىل صدرها.
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كلمات من القلب

كلمة السيدة هبية احلريري بمناسبة ذكرى تأسيس جامعة اجلنان
إن الرسالة الرتبوية النبيلة التي محلتها مؤسسات اجلنان الرتبوية منذ ما يزيد عىل النصف قرن يف كافة مراحل التعليم 
وعىل مدى النصف قرن من التعليم اجلامعي تؤكد عىل إرادة اخلري والعطاء لدى الراحلة املؤسسة منى حداد يكن.. 

رمحها اهلل.. ويشهد عىل ذلك اآلالف من الذين خترجوا من هذه اجلامعة وتسلحوا بالعلم واملعرفة والقيم السامية.
مع كل التقدير واالحرتام للهيئة اإلدارية جلامعة اجلنان واألرسة التعليمية الذين حفظوا األمانة وأكملوا املسرية.

الثقافة من خالل  التعليم ونرش  التعليمية عىل مدى ثالثني عامًا يف  أثبتت كفاءهتا  الذي  اجلنان  التهاين جلامعة  كل 
التقدم  من  املزيذ  نتمنى  الثالثني  العيد  بمناسبة  بعضها.  يف  شاركت  قد  وشخصيًا  والندوات،  املتعددة  األنشطة 

واالزدهار إىل األمام.
النائب الدكتور ميشال موسى

يف الذكرى الثالثني عىل تأسيسها، ال بد أن نثمن الدور األكاديمي الريادي الريادي الذي لعبته جامعة اجلنان عىل أن 
تظل منارة للعلم واحلضارة والعيش الواحد  لسنني كثرية..
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كلمات من القلب

أمتنى جلامعة اجلنان التقدم والتطور املستمر والتي من خالل جتربتي معها وجتها جامعة تسعى إىل ختريج جيل عىل 
معرفة كاملة باألمور يف سبيل تنمية االقتصاد والنمو.

ال تزال جامعة اجلنان منذ ثالثني عامًا تشكل نقطة مضيئة يف مسار بناء األجيال وتزويدها بالعلم واملعرفة والقيم 
األخالقية واإلسالمية السمحة. منذ ثالثني عامًا حتقق حلم راود سيدة رؤيوية نذرت حياهتا لرفعة شأن اإلنسان 
عمومًا، واملرأة خصوصًا، من خالل الرتبية والتعليم. وال يزال هذا احللم ينمو ويتحقق عىل أيدي من هم أهل ملتابعة 

املسرية يف هذه اجلامعة التي نتمنى هلا املزيد من االزدهار والعطاء.
زهيدة درويش جبور
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كلمات من القلب

)وقل ريب زدين علام(
ها قد حتقق احللم، وبلغت جامعة اجلنان ربيعها الثالثني،وهي تزداد شبابا وبريقا ومتيزا. كان تأسيسها فكرة رائدة 
وصقل  الشباب  أدمغة   تنمية  عرب  الطليعية  املسارات  إىل  لالرتقاء  الوطن،يطمح  مستوى  عىل  تنمويا  ومرشوعا   ،
عقوهلم. شقت طريقها يف عباب بحر من التحديات،وخرجت منه وسط سيل عرمرم من النجاحات بفضل إدارهتا 
املميزة وكوادرها التعليمية املشهود هلم بالكفاءة العلمية والثقافية. فحققت قفزات نوعية يف اإلسهام يف بناء األجيال 
الناشئة وصهرها يف بوتقة احلس الوطني واملسؤولية الواعية لبناء املجتمع والدولة ، دولة الفكر التنور،والعلم املتطور 

يف ستى جماالت املعرفة.  مما يدعونا للفخر واالعتزاز بمستقبل الشباب الواعد وسيلة التنمية وغايتها.
فهنيئا جلامعة اجلنان عيدها الثالثون،وكل التقدير والتهنئة الدارة اجلامعة احلكيمة واملميزة وألرسهتا اجلامعة أساتذة 

كراما وطالبا أعزاء. وإىل املزيد من النجاح والتألق يف النهوض باملجتمع وبناء املستقبل املرشق بإذن اهلل تعاىل.
مفتي صيدا الجعفري

الشيخ محمد عسيران

كنت تلميذة يف املدرسة وكانت أسمع بـ »مدرسة اجلنا« وبالدكتورة منى يكن. كربت، أصبحت طالبة يف اجلامعة، 
ورصت أسمع بـ »جامعة اجلنان« والدكتورة منى يكن. خترجت، درست يف جامعة القديس يوسف يف الشامل ثم 
»اجلنان«  كلمة  رافقتني  يكن.  منى  والدكتورة  »اجلنان«  إسم  أحاطني  مىض،  وقت  أي  من  وأكثر  إدارهتا،  توليت 

الدكتورة منى )ألهنا أصبحت بالنسبة إيل كلمة واحدة غري منفصلة( من املدرسة إىل اجلامعة إىل احلياة املهنية.
اللقاء  أنسى  التاريخ ولكنني ال يمكن أن  أذكر  تلقيت دعوة حلضور احتفال يف جامعة اجلنان، ال  بحكم موقعي، 
األول. اجلنان! البناء! االستقبال، النظام والسيدة الرئيسة... هذا الرصح الذي بدأ روضة، ترعرع فأصبح مدرسة، 
كرب فأصبح جامعة، نضج فاصبح جممعًا تربويًا. اجلنان... أحد أوالد السيدة الرئيسة. جامعة اجلنان مجعتني بإمرأة 

كبرية من بالدي، إمرأة تعلمت منها معنى: قبضة حديدية يف قفازين من حرير.
دكتورة منى، إفرحي ولدك حيتفل بعيده الثالثني، يف عليائك حتتفلني، من عليائك تقرئينني، صيل من أجلنا.
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جامعة اجلنان تواكب العرص منطلقة من الرتاث واألصالة
بتأسيس  الشامل،  الفيحاء، عاصمة  العلم والعلامء،  العلم واملعرفة، من جديد،  يف مدينة  نور  قبل ثالثة عقود شّع 
جامعة اجلنان التي رسعان ما إتسع الشعاع ليصبح شمسًا نرّية تبث احلرارة والدفء واملعرفة يف أجيال من أبناء هذه 

املدينة وسائر املناطق املحيطة والبعيدة وحتى من بلدان عربية وإسالمية.
ولقد رفدت جامعة اجلنان، قطاع التعليم العايل بنخبة من اخلرجيني واخلرجيات الذين ملعوا يف دنيا العلم واملجتمع، 
وحقوق اإلنسان.. إن جامعة اجلنان عىل متاس مع الناس من خالل اإلختصاصات املفيدة التي إعتمدهتا يف كليات 
اآلداب والعلوم اإلنسانية، وإدارة األعامل، والصحة العامة، والرتبية... وال يفوتني أن أشري اىل كلية اإلعالم التي 
أضافت دمًا جديدًا اىل احلال اإلعالمية يف لبنان، وبني خرجيي وخرجيات هذه الكلية زمالء وزميالت ممّن عرفتهم 

عن قرب وأشهد هلم بالكفاءة املهنية واملناقبية واألخالق.
  هذا كان من مبادىء هذه اجلامعة منذ أن أسستها السيدة الرائدة املرحومة الدكتورة منى حداد يكن عام 1988 
وقد أرادت هلا ما واصل عىل حتقيقه الدكتور عابد يكن يف العام 2013 ومن ثم الدكتور بسام بركة ابتداء من العام 
2016. فإذا هبذه اجلامعة اللبنانية مؤسسة خاصة للتعليم العايل هتدف اىل متكني طالهبا )أجيال الغد( من احلصول 
عىل الكفاءات العلمية والقيم األخالقية واملهارات، فتحقق إقتحام العرص بالعلم واملعرفة من دون التنكر للرتاث 
واألصالة. وتلك هي أهداف نبيلة من دون أدنى شك، خصوصًا عندما تكون منطلقة من طموح مرشوع لتأهيل 

الطالب اىل خدمة جمتمعهم وتنميته والدفع به اىل األمام من خالل اإلسهام البناء يف البحوث واملعرفة واإلبتكار.
وإنني، يف هذه املناسبة الكريمة، أود أن أشّد عىل أيدي املسؤولني يف رئاسة جامعة اجلنان ويف إدارهتا ورؤساء وعمداء 

الكليات كافة، وأن أوجه كلمة عابرة اىل الطالب والطالبات ألقول هلم مجيعًا: أنتم يف اليد األمينة.
وّفق اهللّ القيمني عىل جامعة اجلنان وسّدد خطاهم. واهللّ ويل التوفيق.

نقيب الصحافة اللبنانية

عوني الكعكي

بمناسبة الذكرى الثالثني لتأسيس جامعة اجلنان ال يسعني إال أن أستذكر الراحلة الدكتورة منى يكن التي انطلقت 
يشكل  رصح  املراتب.  أعىل  إىل  به  وترتقي  أكاديميًا  رصحًا  تنشئ  كي  عزيمة  وقوة  بارصار  متواضعة  وبامكانات 
مفخرة لطرابلس والشامل وكل لبنان. مع أمنيايت اخلالصة جلامعة اجلنان بالتطور املستمر واالبداع الدائم. ولتبقى 

ذكرى الدكتورة منى يكن مرتسخة عىل مدى الزمن.

كلمات من القلب
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إىل جامعة اجلنان ال أنسى أبدًا اللقاء الذي مجعنا وأمتنى أن أكون تركت أثرًا طيبًا يف عقول الطالب الرائعني لديكم... 
فكرة احلملة التي قمت هبا يف االنتخابات بسيطة جدًا تقوم عىل أننا شعب واحد ولسنا مكونات شعب واحد يعيش 
يف ظل قانون واحد عىل أمل أن يصبح لنا قانون واحد شعب واحد له مصلحة مشرتكة. جتمعه هذا أميل وحلمي 

سامهوا معي لنبقى عىل فكرة جامعة ولكم مني كل حمبة وتقدير.

لقد كانت يل مع جامعة اجلنان جتربة أكاديمية أتاحت يل الفرصة ألعلم طالبًا من اإلعالم فن اإللقاء والكتابة بالعربية 

وكانت ناجحة واحلمد هلل. أمتنى للجامعة يف عيدها الثالثني دوام النجاح والتقدم بام خيدم العلم واملعرفة يف املجتمع 

الطرابليس خصوصًا واللبناين عمومًا.

كلمات من القلب
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إفتتاح خمتربات الصحة بحضور الوزيرة السابقة ليىل الصلح محادة

العلوم التطبيقية
والبحثية  التدريسية  المختبرات  وتوسيع  لتحديث  شامل  بمشروع   2012 العام  في  الجنان  جامعة  بدأت 
وصيدا.   طرابلس  في  الجامعة  فرعي  في  العامة  الصحة  وكلية  العلوم  كلية  اختصاصات  تحت  المنضوية 
)الليسانس(  اإلجازة  مرحلتي  في  الدراسة  أثناء  التعّلمية  العملية  لتعزيز  المختبرات  بهذه  االستعانة  وتتم 

والدراسات العاليا )الماجستير(.

المختبرات المركزية
تشتمل جامعة الجنان على مختبرين مركزيين في فرعي طرابلس وصيدا توّفران للطالب إمكانات التدريب 
والوراثة.   الحيوية  والكيمياء  والكيمياء  المجهرية  واألحياء  البيولوجيا  علوم  في  المتقدمة  المهارات  على 
ليصبح  الطبية  الطفيليات  علوم  بتجهيز  مختبر   2014 صيف  العام  في  العالمية  الصّحة  منّظمة  وساهمت 
األكثر تطورًا في هذا المجال الحيوي.  تتميز مرافق هذين المختبرين بتوّفر معّدات ذات تقنية عالية ووسائل 
مهاراتهم  تطوير  على  وتساعدهم  التطبيقية  االختبارات  من  العديد  أداء  للطالب  تتيح  متطورة  تعليمية 

المهنية والحصول على المعرفة الالزمة لمتابعة دراساتهم العليا.

مختبري علوم الكيمياء الحيوية )يمين( وعلوم األحياء الدقيقة )يسار( من أهّم مكّونات المختبر المركزي 
في طرابلس.

مختبرات الجامعة
الصحة والعلوم
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مختبرات الجامعة
الصحة والعلوم

مختبرات المهارات التمريضية
في  االستشفائية  الغرف  تحاكي  مرافق  على  تحتوي  وصيدا  طرابلس  فرعي  في  متوافرة  مختبرات  هي 
التمريضية من خالل استعمال  المهارات  تعّلمية الكتساب  بيئة  المختبرات  توّفر هذه  الصحية.   المؤسسات 
آمنة.  كما يقوم  إلى تجارب سريرية  النظرية  الطالب  لترجمة معارف  المتوّفرة  والمعدات  التجريبية  الُدمى 
ونقل  المرض  مواقع  وتحديد  الحركة  تمارين  على  للتدّرب  المحاكاة  أدوار  بلعب  أحيانًا  أنفسهم  الطالب 

المريض من السرير إلى الكرسي المتحرك وإجراء الفحص البدني وغيرها من المهارات.

   

المختبرات المتخّصصة
الصّحة  كلّية  َحَرم  في  الموجودة  المتخصصة  المختبرات  من  عدد  طرابلس  في  المركزي  المختبر  يساند 

العامة الكائن في الطابق  الثالث من المبنى المركزي لجامعة الجنان، وهي:

•  مختبر استخراج الحمض النووي )311(:  هو مختبر يقّدم للباحثين العديد من األجهزة للمساعدة في تطبيق 
طرق متنوعة الستئصال عينات الحمض النووي من مصادر مختلفة.  يحتضن المختبر بنكًا للحمض النووي 
لدراسة األنماط الوراثية الخاّصة بمنطقة شمال لبنان وجوارها.  كما تتيح تجهيزات المختبر عمليات استخراج 
الطبية  وتطوير  استخداماتها  خصائصها  دراسة  بغية  الطبية  األعشاب  من  الصيدالنية  والمواد  الزيوت 

والعالجية.

•  مختبر الكيمياء الحيوية المتقدمة )312(:  هو مختبر فسيح يتيح للهيئة األكاديمية في أقسام البيوكيمياء 
والتصنيع  الدوائية  التركيبات  حول  تدور  التي  التجارب  من  بالعديد  القيام  فرصة  والصيدلة  والبيولوجيا 
الدوائي وقياس صالبة وثبات األدوية باإلضافة إلى تجارب ترتبط بعلوم الكيمياء الحيوية.  تّم تجهيز قسم 
من هذا المختبر بجهاز تدّفق رقائقي متطور ُيستخدم كمساحة لتحضير عّينات تفاعل الَبْلَمَرة المَتَسْلِسل 

في معزل عن الملّوثات المحيطة.



•  مختبر تفاعل الَبْلَمَرة المَتَسْلِسل )314(:  يحتوي المختبر على جهاز متطّور إلجراء تفاعل الَبْلَمَرة المَتَسْلِسل 
 في منّصتين منفصلتين تتيحان أداء أكثر من تجربة واحدة في ذات الوقت.

مختلفة  بأنماط  القيام  المختبر  هذا  في  العديدة  األجهزة  )315(:   تتيح  والتوثيق  الكهربائي  الرحالن  •  مختبر 
من عمليات الرحالن الكهربائي للحمض النووي والبروتينات والمرّكبات العضوية المتنّوعة.  كما تتيح أنظمة 
التفاعالت المتعّلقة بتشخيص أنماط الحمض  البنفسجية من تفّحص وتوثيق نتائج  التوثيق باألشعة فوق 

النووي.

مختبر استخراج الحمض النووي.

مختبر الكيمياء الحيوية المتقدمة.

مختبر الرحالن الكهربائي والتوثيق.

مختبر علوم الحاسوب
يتأّلف مختبر علوم الحاسوب من ثالث قاعات تبلغ طاقة استيعابها االجمالية حوالي 70 طالبًا.  تتوافر في 
خدمات  تؤّمن  داخلية  شبكة  المختبر  تدعم  كما  أل(.   أس  )دي  السرعة  عالية  اإلنترنت  خدمات  القاعات 

االتصاالت السلكية  والالسلكية بين كاّفة مرافق الجامعة.

•  قاعة الوصول إلى االنترنت:  وهي قاعة مخصصة للدراسة ومجهزة بأحدث أجهزة الحاسوب باإلضافة إلى 
خادم.  تؤّمن القاعة للطالب خدمات الولوج إلى االنترنت والطباعة.

والتدريب  والتعليم  األبحاث  ألغراض  العليا  الدراسات  لطالب  مخّصصة  قاعة  يضّم    :1 المعلوماتية  •  مختبر 
وتطوير البرامج.  يشتمل المختبر على أحدث أجهزة الحاسوب باإلضافة إلى خادم وجهاز عرض تفاعلي.

•  مختبر المعلوماتية 2:   يضّم قاعة فسيحة مجهزة بأربعين حاسوبًا وتوجد بها أحدث آالت العرض والبرامج 
العملية المتطورة.

مختبرات الجامعة
الصحة والعلوم
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الطالب ورفع كفاءتهم اإلعالمية وتزويدهم وإكسابهم  تأهيل  إلى   ، للكلية  التابع  يسعى مختبر اإلعالم 
، حيث  العمل  الضرورية لسوق  التقنيات اإلعالمية  المتعلقة بكيفية استخدام   ، العملية  المهارات والخبرات 
ضيوف  مع  اإلعالمية  الحوارات  وإعداد  والصوت  بالصورة  ليهتم   ، المختبر  هذا  اإلعالم  كلية  لهم  جّهزت 
وجود  إلى  باإلضافة   ، الصوت  ومؤثرات  والميكسرات  الموجودة  المرئية  الكاميرات  مستخدمين   ، محترفين 

ديكور وخلفية إنتاج وغرفة مراقبة وكونترول ، على مستوى تقني متميز .

مختبرات الجامعة
اإلعالم



70Al JINAN MAGAZINE

أنواعها  بمختلف  اليومية  العمليات  ترافق  معلوماتية  نهضة  الجامعة  شهدت  م   2006 العام  منذ 
وقد كانت السباقة في ذلك : 

العقل  فأضحى  االخرى،  اإلدارية  واألعمال   / اإللكتروني  الموقع   / والتعلم  التعليم   / المناهج 
المعلوماتي يصاحب المنهج واالسلوب التعليمي إن على صعيد البرمجيات أو إدارة نظم المعلومات 
وغيرها، وقد حصل عدد من الخريجين على مكافآت من غرفة التجارة في معرضها االول لإلبتكارات 
المؤسسة  بنية  في  مرسس  دور  له  كان  المعلومات  لتكنولوجيا  قسن  إنشاء  تم  وقد  العلمية. 
الجامعية ألن من اسمى أهدافه ترسيخ التكنولوجيا في جمبع المرافق الحيوية للمؤسسة بشكل 
تتكامل فيه االدوار والجهود ويتواصل األفراد بديناميكية منتظمة. حيث تم بناء موقع إلكتروني 
شخصي للباحثين ضمن موقع الجامعة والتوصيف اإللكتروني للمواد التعليمية واعتماد الشبكة 
المعلوماتية  الخبرات  وتحسين  اإللكتروني  والتسجيل  اإللكترونية  والمكتبة  والمخبرية  اإللكترونية 
من خالل دورات واستشارات والتواصل اإللكتروني بين الزمالء وتصميم برامج تقييم االستاذ وغيرها 

من البرامج التطويرية . 
ثالث أقسام لمختبر الكومبيوتر تؤمن خدمات عدية للطالب :
مختبر مخصص الستخدام الطالب لالنترنت وطباعة االبحاث

مختبر للسنوات االولى الثانية والثالثة 
مختبر للدراسات العليا تساعد الطالب على إتمام أبحاثهم . باختصار يؤمن المختبر الخدمات التالية :

التعليم والتدريب
تطوير البرامج

مختبرات الجامعة
الكمبيوتر
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على  االنفتاح  أن  منها  إيمانًا  خاصة  عنايًة  تأسيسها  منذ  التعريب«  »الترجمة  بقسم  الجامعة   عنت 
حضارات أخرى ضرورة ملّحة لكل طالب علم، وأن للترجمة دور ال يستهان به في كافة المجاالت. 
فهي علم دقيق بقواعده وتقنياته وآلياته الخاصة التي تساهم في تخّطي عقبة الحاجز اللغوي 

عند الطالب في أي مهنة قد يزاولها.
هذا  فكان  وتبادلها.  المعلومة  ونقل  الحضاري  التقدم  لمواكبة  ملّحة  حاجة  الترجمة  أصبحت 

القسم ببرنامجه التعليمي الحافل.
 ففي السنة األولى يتم التركيز على تقوية اللغات األساسية بما فيها اللغة األم ، ثم يتعرف الطالب 
والمتخّصصة  المتنوعة  المواد  إلى  باالضافة  وإشكالياتها،  ونظرياتها  الترجمة  وأسس  مبادئ  على 
المراحل  اللغات األساسية لغات عدة خالل  الى  باالضافة  الطالب  الالحقة. ويكتسب  السنوات  في 
وتالشي  األخرى  الحضارات  على  االنفتاح  لضرورة  وذلك  والصينية،  واإلسبانية  كالتركية  الدراسية 

الحدود الجغرافية، وهذا ما تترجمه اتفاقيات التعاون العديدة والعالقة مع السفارات األجنبية. 
مكاتب  في  كالتدّرب  المواد  إنهاء  بعد  مكثف  لتدريب  الطالب  يخضع   ، التطبيقي  الجانب  عن  أما 
تختص بالترجمة ، ترجمة أفالم وثائقية ، الترجمة الفورية في مختبر اللغات، باإلضافة إلى المشاركة 
اللغوي  المستوى  رفع  في  تساهم  التي  والندوات  كالمؤتمرات  والخارجية  الداخلية  األنشطة  في 

لديهم وتنمية مهارتهم.
ويتدرب الطالب  المترجم على التحلي بسرعة البديهة خاصة خالل الترجمة في المؤتمرات والندوات 
والزيارات الرسمية التي تتطلب ترجمة فورية. فهو بحاجة لإلصغاء والفهم والتحليل وتبليغ الرسالة 

في وقت محّدد . إن اختصاص الترجمة مستودع  أفكار الشعوب والحضارات بكل مجاالتها.

مختبرات الجامعة
الترجمة
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يعتبر البحث العلمّي من أهّم المرتكزات الرئيسة في 
إلى  دائمًا  الجامعة  تسعى  حيث  التعليمية،  العملية 
تحقيق بنية علمية في مجال البحث العلمي، وتنسيق 

النشاطات البحثية بين مختلف الكّليات والّتخصصات. 

إذا  إاّل  يتمَّ  أن  يمكن  ال  الجامعي  التعليم  تطوير  وإّن 
جودة  هي:  أربعة،  اتجاهاٍت  في  الجامعة  أهل  عمل 
التعليم )على المستوى األكاديمّي(، حسن األداء )على 
وتوسيعها  العالقات  تشّعب  الوظيفّي(،  المستوى 

دعم  األهّم-  هو  وهذا   - وأخيرًا  واقتصاديًا(  وثقافيًا  اجتماعيًا  البلد،  نسيج  وداخل  األخرى  الجامعات  )مع 
فإّن  هنا  من  إطارها.  في  الجامعة  تعمل  التي  الميادين  شّتى  في  العلمّي  البحث  وتطوير   ، النقدّي  الفكر 
في  يمارس  الجيد  فالباحث  الجامعي،  األداء  لتطوير  واألساسّي  األول  الضامن  هو  الرصين  العلمّي  البحث 
صفوفه تعليمًا جيدًا في حال كان يقّدم لطالبه عصارة فكره التحليلّي ونتائج أبحاثه العلمية، وهو كذلك 
الوسيط بين مؤّسسته والمؤّسسات البحثية األخرى في بلده، كما في بلدان العالم أجمع. ذلك أّن العالقات 
بين الجامعات في ما بينها من جهة، وبينها وبين المجتمع المدنّي والمؤّسسات الثقافية في البلد من جهة 
البحث  في  الفّعال  التشابك  وبالّتالي   ، والمعارف  األفكار  تبادل  قاعدة  على  أساسها  في  تقوم  إّنما  أخرى، 

األكاديمّي والّتحليل العلمي.

من هنا، تأتي أهمية مجلة الجنان العلمية المحّكمة، اّلتي يصدرها مركز البحث العلمّي في الجامعة، هذه 
المجلة التي تصدر منذ العديد من الّسنوات، والّتي تشهد على تمّسك العاملين فيها، بتنّوع  الجامعات التي 
ُيرِسل منها األساتذة بحوثهم لنشرها في المجلة كما على تمّسكهم بتنويع موضوعات األبحاث المنشورة 

وتعّدد الميادين الّتي تنتمي إليها. 

سة )األستاذة الدكتورة منى  وفي الّذكرى الثالثين ، على تأسيس الجامعة، نعود إلى ما كتبته الرئيسة المؤسِّ
حداد يكن(ـ  رحمها اهللـ  في إحدى افتتاحيات مجلة الجنان : إّن البحث العلمّي ونتاجه لهو أكبر حافز لنا على 
المضّي قدمًا في الّطريق الّشاّق الذي اخترنا، لقناعتنا أنه الطريق الحّق، وتقديرنا لذواتنا كبشر. فما اإلنسان إال 
مجموعة القلب والجسد والعاطفة والوجدان، إن لم يحفظها ويرعاها، فقد فّرط في مسار، لن يمنحه إّياه 

سواه، وإّنها ألمانة، وأّي أمانة.

إّن جامعة الجنان من خالل حراكها في بيئتها ومجتمعها ومحيطها اإلقليمّي ، هي نقطة الوصل وااللتقاء 
بين مشارب وأعراق مختلفة، وهي إذ تعّزز هذا الوصل بالبحث العلمّي، فإنها تجد نفسها معنية ببناء حضارة 
متجددة تحمل روح العصر، وروحه الشابة ، تحمل مالمح إنسانية، فيها الخير والّنماء، تحترم متطّلبات القلب 

والعاطفة والوجدان.«
رئيس الجامعة / رئيس مركز البحث العلمّي

أ.د.بّسام بركة                

مراكز الجامعة
مركز البحث العلمي
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مجلة الجنان العلمية

البح��ث العلم��ي الرصين ه��و الضام��ن األول واألساس��ي لتطوير األداء 
الجامع��ي، فالباحث الجيد يمارس في صفوف��ه تعليمًا جيدًا في حال كان 
يق��ّدم لطالبه عص��ارة فكرة التحليلي ونتائج أبحاث��ه العلمية، وهو كذلك 
الوسيط بين مؤسسته والمؤسسات البحثية األخرى في بلده كما في بلدان 
العالم أجمع. ذلك أّن العالقات بين الجامعات فيما بينها من جهة، وبينها 
وبين المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية في البلد من جهة أخرى إّنما 
تقوم في أساس��ها على قاعدة تبادل األفكار والمعارف وبالتالي التش��ابك 

الفعال في البحث األكاديمي والتحليل العلمي.

مدى فاعلية نظام الحوافز في وزارة الصحة وأثره في تحسين األداء
التواُفق المهني لدى عينة من الموظفين في المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان، 

وعالقته ببعض المتغيرات.
الفتوى وتأثرها بالمتغيرات االقتصادية

إدارة األفراد في مؤسسات اإلعالم المرئي وأثره على تعزيز الوعي بقضية فلسطين
التغير والتكيف البيئي وأثرهُ على فاعلية القرارات االستراتيجية دراسة ميدانية في جامعة الجنان

أثر محاسبة االستدامة في مصداقية المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية األردنية
بحث في علم اللغة االجتماعي

ضوابط تلّقي األخبار ونقلها في القرآن الكريم
دار اإلمارة األموية فـي القدس

أثر الخرائط  المفاهيمية المحوسبة في اكتساب طالبات الصف األول المتوسط للمفاهيم العقدية في مادة التوحيد 
في منطقة الجوف

درجة رضا أولياء أمور األطفال ذوي الحاجات الخاصة عن الخدمات التي تقدم ألطفالهم في غرف المصادر المستخدمة 
في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم

خوارزمية الستخراج أسماء رواة الحديث النبوي آليا اعتمادا على صيغ اإلخبار في السنة
معنى الكلمة وحدودها بين الرازي وأولمان

الرشوة وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية والشخصية
The Effectiveness of a Proposed Learner- Centered Program on Jordanian EFL Learners 

Consumer Social Aspects Towards Online Banking

Effect of Captopril on Paracetamol Induced nephrotoxicity in Rats: Histological study

Chemical Composition Of The Volatile Fractions Of Mesembryanthemum Forskahlei
Flowers And Herb

 L’image de l›univers dans la langue Etude épistémologique

L’écriture de l’inconscient dans Les Désaxés(2004) et Not ToBe(1991) chez Christine ANGOT

Didactisation du texte littéraire selon l’approche actionnelle: Application au contexte universitaire 
libanais

Extraction d’information à partir des sites Web en arabe basée sur une méthode à base des règles
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إّن مركز الّلغات في الجامعة، هو استكمااًل لمسيرة الجنان، وانفتاحًا على عالم المعرفة اإلنسانّية 
وحضارات الّشعوب و ثقافاتها. فقد أبصر الّنور في العام  1996 م وهو من المراكز اأّلولى في الّشمال، 
وقد اهتّم  بتدريس عدد من اللغات األجنبية » كاإلنكليزية، األلمانية، الفرنسّية، الفارسّية، الروسّية، 
أساتذة  قبل  من  والتركية  الّصينّية،  الّلغة  لتعّلم  دورات  أطلق  من  أّول  وكان  واإلسبانّية...  العبرّية 
معتمدين في الّسفارتين الّصينّية والتركّية. ويحتّل المركز بعدًا تنموّيًا، وحاجة شمالّية ملّحة خدمة 
لكفاءاتها المختلفة، وانطالقًا من مدينة العلم والعلماء )طرابلس(. ويمّيز المركز وجوده في مبنى 
الجامعة بتجهيزاته الّلغوّية ، ومختبراته، حيث هي المكان األفضل لتعّلم الّلغات، إن لجهة الوسائل 

الّسمعّية- البصرّية الحديثة، أو الكفاءات العلمّية في مجال الّتعليم.

إلى  والّتّجار ورجال األعمال إضافة  إلى استهداف شرائح متنوعة كالّطاّلب  باستمرار  المركز  يسعى 
في  والعاملين  والّصناعّيين،  والّصيادلة،  والمحامين،  والمهندسين،  واألطّباء،  األكاديمّيين،  الباحثين 

الحقل الّدبلوماسّي، وكل الراغبين والراغبات بتعلم الّلغات.  

طالبي  وفد  أّول  استقبل  حين   ،1997 العام  إلى  يعود  الجامعة،  في  الّلغات  مركز  طالب  تاريخ  إّن 
للّطالب  الّثقافية  للخالفات  المدّرسين،  فهم  هو  يمّيزه  وما  والهرسك(.  )البوسنة  يوغسالفيا  من 

مراكز الجامعة
مركز اللغات
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للهيئة  نقاش  حلقات  عقد  يتّم  حيث  بالدهم،   اختلفت  ولو   ، البعض  بعضهم  لقبول  وتهيئتهم 
منها  يفد  التي  للدول  الثقافية  والخلفيات  الدول،  حضارات  فهم  إلى  الوصول  بهدف  التدريسية 

الطالب إلى الجامعة . 

دورات الّلغة الصينّية باب جديد للّطالب  ورجال األعمال

وألن الجامعة، تسعى دائمًا إلى الخوض في ما هو جديد، ومع سياسة االنفتاح التجارّي، والثقافّي 
التي تعتمدها الّصين، ال بّد لها من تحقيق التواصل اللغوّي ، بينها وبين سائر أمم األرض،  فقد بدأت 
بتنظيم دورات تعليمية لّلغة الّصينية منذ العام 2007 م ، للطلبة ورجال األعمال والمهتمين بالتعاون 

مع الملحقية الثقافية الّصينية ، واإلتفاق مع وزارة التعليم الّصينية. هناك مساران اثنان لتعليمها:

 األول: للتّجار ورجال األعمال من غير طالب الجامعة.

اآلداب  كلية  في  اختيارية  كمادة  المادة  هذه  طرحت  حيث  الجامعة،  لطالب  أكاديمي  والثاني: 
والعلوم اإلنسانية. 

إن هذه الّلغة ليست بالّلغة الّسهلة بل صعبة، وتحتاج إلى تركيز للتعّرف على خصائصها الكتابية، 
والشفهية. وإن الدورات، تسّهل التواصل مع الّصناعيين الّصينيين، خاصة، في األماكن التي يصعب 

الحصول فيها على مترجم.

مراكز الجامعة
مركز اللغات
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تتمّيز الجامعة  بعالقات محلّية وإقليمّية ودولّية مهّمة، انطالقًا من المشاركة في روح المعرفة، 
وإيجاد مناخات واسعٍة للفكر اإلنسانّي، لتتواصل الحضارات، وتنسجم في ما بينها. من هذا اإليمان، 
العربية كان إنشاء معهد جامعّي متخّصص  اللغة  الجامعة ورؤيتها، وألهمّية  الذي يدعم رسالة 
طاقته،  بكّل  ينطلق  يزال  ال  وهو   .1997 سنة  وذلك  بغيرها،  للناطقين  العربية  اللغة  بتعليم  يعنى 

مستفيدًا من خبراته التراكمّية، وإنجازاته في هدفه نحو العالمّية.

لقد تنامى طالب معهد الجنان الجامعي لتعليم العربية ـ أو ) مجال( وهو اإلسم المختصر له ـ  مع 
تمّيز في الثقافة والمدارك، فكان لهذا المعهد طاّلب يفدون إليه من بالد مختلفة.

كما أّكدت الجامعة من خالله، أن تعّلم الّلغة العربية، يدعم تطّور الحركة التجارية  واالقتصادية، 
التعليمي  الكادر  أهمّية  على  المعهد  حرص  لقد  العربية.  والدول  الشعبية  الّصين  جمهورية  بين 
تراعي  حديثة،  مناهج  ظّل  في  واألساليب،  للمهارات  دائم  تحديٍث  إلى  يخضع  والذي  المتخّصص، 

الّثبات العلمّي، واكتساب المهارات، وصقلها بأنشطة صفّية، وال صفّية.

إّن الكثير من الّطالب اّلذين أنهوا دراستهم العربية، أنهوا مرحلة الماجستير ومنهم من تخّصص 
في علوم الّلغة العربّية، مع اكتساب البعض لها، كداعم له، يؤّهله لدخول الّسلك الّدبلوماسّي، 
العربي.  األدب  أو  التاريخ،  أو دراسة  االستشراق،  أو  البعض  ليستفيد منها  أو  تجاريًا،  ليكون وسيطًا  أو 
لقد أحسن الطالب الّصينيون االندماج في البيئة الجامعية، واكتسبوا األصدقاء والمعارف، وأقاموا 
عالقات وّدية كثيرة، واستطاعوا االندماج في المجتمع المحّلي، حيث ما كان هذا ليتحّقق لوال هذا 

المركز، ولوال نجاح خّطته في اكتساب طالبه المهارات الّلغوية على أعلى مستوى.

موقع  من  لنستفيد  متقًدمًا،  عالمّيًا  مركزًا  نتبّوأ  ألن  نسعى  العربية،  الّلغة  تعليم  معهد  في  إّننا 
لبنان الممّيز، حيث يشّكل تنّوع وتالٍق، في منطق الشرق األوسط، مستفيدين من عالقاتنا وخبراتنا 

ومسيراتنا التي تمتّد لعقود.  أبواب الجامعة تفتح الستقبال عّشاق الّلغة العربّية.

مراكز الجامعة
معهد الجنان الجامعي لتعليم العربية 
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جنسيات الطلبة الذين توافدوا خالل 30 عامًا

سوريا

األردن

فلسطين

العراق

ليبيا

السعودية

الكويت 

البحرين

قطر

سلطنة ُعمان

الجزائر

اليمن

تونس

المغرب

تركيا

ايران

روسيا

بيالروسيا

أوكرانيا

الصين

كازاخستان

أذربيجان

قيرغيزيا

الجبل األسود

البوسنة

كوسوفو

صربيا

ألبانيا

ماليزيا

اندونيسيا

فرنسا

كندا

البرازيل

ليتوانيا

استراليا

بنين

غانا

السنغال

ترينيداد

جورجيا

الكابون

الفلبين

بخارى

سمرقند

الهرسك

ألبانيا

إيرلندا
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اآلراء  وتطوير  المجتمع،  وحاجات  بالواقع  ترتبط  احترافية،  أكاديمية  برامج  بتوفير  يعنى  مركز  هو 
لألفراد والمؤسسات وليكون المسار األمثل، خاصة إذا بني على خبرات أكاديمية وجامعية وبرامج 

تواكب التطور، وتلبي الحاجات األساسية. 

تردف  وهي  المختلفة،  المجتمعات  مع  شراكتها  صلب  في  هو  المركز  هذا  أن  تعتبر  الجامعة  إن 
المواقع التي يتطلع إليها الشباب بكل نواحي التميز العلمي والعملي.

السياسية -  اإلنسان والعلوم  اإلدارة - اإلعالم - حقوق  بالتدريب وضمن تخّصصات  المركز  يعنى 
التربية - الصحة - الترجمة والتعريب وتعليم العربية للناطقين بغيرها.  وقد قام بعدد من الدورات 

التدريبية لجمهور متنوع وضن موضوعات عديدة .

ما  والصناعي،  التجاري  القطاعين  مع  التعاون  من  جسور  لبناء  الميداني  التدريب  يقود  سوف  كما 
المختلفة،  الجهات  وحاجات  والضعف،  القوة  نقاط  حول  الضرورية  الراجعة  التغذية  للمركز  يوفر 

التي تسعى إلى توفير مهارات بعينها لدى موّظفيها ومنسوبيها.

مراكز الجامعة
مركز التدريب واالستشارات
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بلبنان، وكانت قضّية  حقوق  الداخلية تعصف  الّنزاعات  ، عام 1988 م كانت  منذ تأسيس الجامعة 
بالعلم  الّشباب  تحصين  مع  بالموازاة  لها،  وتصّدت  حملتها،  التي  القضايا   أهّم  أحد  من  اإلنسان، 
إنسان  كّل  وتمّتع  المشاركة.  لثقافة  التأسيس  إلى  مسيرتها  خالل  الجامعة  سعت  فقد  والقيم. 
ال  بدونها  والتي  طبيعتها،  في  فالحقوق  انتمائه،  او  مذهبه،  عن  النظر  بغض  األساسية  بالحقوق 
يستطيع اإلنسان العيش كبشر، هي أساس الحرّية والعدل والسالم في العالم،  هي الحقوق التي 
يجب االعتراف بها واحترامها، وحمايتها، ألنها جوهر ولّب كرامة اإلنسان، وإّن اإلسالم، ضمن كرامة 
اإلنسان ووّفر له كل الحقوق الضرورية ليعيش كريمًا، وينطلق في تأسيس مجتمع األمن، مجتمع 

الحقوق ، المبنّي على العدالة والمساواة واألخّوة.

دولية،  مؤتمرات  بعقد  اهتم  حيث   م،   1990 عام  اإلنسان،  حقوق  مركز  تأّسس  المنطلق،  هذا  من 
الدولية،  والمعاهد  الحقوقية  المنظمات  من  ممكن  عدد  أكبر  خاللها  يجمع  تخّصصية،  وندوات 
لبنان،  في  المحامين  ونقابة  ستراسبورغ،  في  اإلنسان  لحقوق  الدولي  المعهد  أبرزها:  والجامعات، 
مفاهيم  وتعميم  لتعزيز  عمل،  ورشات  المركز  ينظم  كما  فرنسا،   في  كاسان  رينيه  ومؤّسسة 

حماية حقوق اإلنسان.

فكان تأسيسها لهذا المركز باكورة المراكز الّرديفة للجامعة، ليكون مقصدًا للّدارسين والباحثين 
الرائدة على مستوى  البحثية  الدراسية والمجاالت  ليصبح بعد ذلك أحد األقسام  والحقوقيين، ثم 
الثقافية  الصروح  من  يأتي  المجتمعات  في  الحقوق  مفهوم  ترسيخ  أن  حيث  األوسط،  الّشرق 

مراكز الجامعة
مركز حقوق اإلنسان
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والعلمية ـ كجامعة الجنان ـ وقد انطلقت الّدورات التعليمية األولى في مجال حقوق اإلنسان في 
العام 2013 م وللمرة األولى في لبنان حيث أصبحت هذه الّدورات من الثوابت سنويًا فتحولت من دورة 
لبنانية، إلى دورة إقليمية، يشارك فيها حقوقّيون ومستشارون ومدّربون من مختلف الدول العربية 
واألجنبّية. ويحصلون في نهايتها على شهادات مصّدقة ، من المعهد الدولي لحقوق اإلنسان، ومن 

جامعة الجنان.

مراكز الجامعة
مركز حقوق اإلنسان
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تعتبر مكتبة الجامعة مرفقًا أساسّيًا من مرافقها، ومعهدًا للبحث العلمّي، ومركزًا للثقافة الفردية 
والجماعّية، ووسيلة يستطيع كل طالب وباحث من خاللها، أن يكّون نفسه، باعتماده على البحث 
الّشخصّي. والمكتبة عامل من عوامل الحرّية العلمية، إذ أصبحت تقوم اليوم بدور هام، ال سبيل 

إلى إنكاره، من خالل تقديمها كل المعلومات العلمية الالزمة.

العلم والمعرفة والثقافة،  أبواب  الجامعة في »طرابلس وصيدا«، تفتح لطاّلبها   وها هي مكتبتّي 
إذ تعتبر المرجع األساسّي لهم وألبحاثهم. ولم تعتمد المكتبة على تصنيف الكتب فحسب، بل 
عمدت إلى فتح قاعة البحث  الرقمّي، لتمكينهم من اختيار الكتب بأسلوب سريع، وبأسهل الطرق، 

مع إرشاد الطّلاب، وتوجيهم للمراجع المناسبة لهم.

تنقسم المكتبة إلى قسم األرفف، وقاعة مطالعة، وقاعة البحث الّرقمّي. أّما الخدمة من خالل 
مقّسمة  علمية،  ودوريات  ورسائل  وكتب،  مراجع،  من  مقتنياتها  وتبلغ  المفتوحة،  األرفف  نظام 
باّللغة  سواء   ،)55.546( من  أكثر  يعادل  بما  الجامعة  في  الموجودة  الكّليات  اختصاصات  بحسب 

مكتبة الجامعة
محضن الطالب والباحثين
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العربّية، الفرنسّية، اإلنكليزّية، الروسّية، الصينّية، األلبانّية، واإلسبانّية. وتستخدم المكتبة في تصنيف 
مراجعها نظامًا خاصًا، يرتكز على مواضيع المراجع. وتسعى الجامعة سنويًا، إلى توفير أكبر قدر 
من المراجع المتخصصة الحديثة التي لها عالقة مباشرة بالكليات في الجامعة . أّما قاعة المطالعة 

فتقع بجانب األرفف مجّهزة وواسعة لتشمل 300 قارئ تقريبًا.

 كما أن هناك قاعة البحث الرقمّي، الموجودة بجانب قاعة المطالعة، وهي مزّودة بأحدث األجهزة 
ومناقشات  تثقيفية،  لقاءات  تنّظم  كما  الالزمة.  الخدمات  للباحثين  لتقدم  المعلوماتية،  والبرامج 

كتب عديدة.  وتستقبل مكتبات الجامعة كّل طّلاب العلم  من داخل الجامعة، ومن خارجها.

مكتبة الجامعة
محضن الطالب والباحثين
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مرافق وخدمات
السكن الجامعي للّطالب

الجنان   الجامعي لطالب جامعة  الّسكن  يضم 
وّفرتها  التي  المفروشة،  الّشقق  من  عددًا 
الجامعة لطالبها األجانب،  أو للّطالب المقيمين 
بموقعه  الّسكن   ويتميز    . بعيدة  مناطق  في 
مناسب  هادئ  بمحيط  الجامعة،   من  القريب 
المواصالت  من  الّطالب  يستفيد  كما  للّدراسة، 
وقت  أي  في  الطالب  ويستقبل  لهم.  المؤّمنة 
من الّسنة، ويتميز بمرونة الحجز، لفترة قصيرة أو 

طويلة ، أقّلها أسبوعان. 

السكن  هو تجربة  الّطالب داخل  إن ما يعيشه 
اندماج الثقافات، والّتعايش في منزل واحد، مع 
الحصول  الّطالب  بإمكان  مختلفة،   جنسيات 
على سرير في غرفة مشتركة، غرفة إفرادية، أو 

شّقة كاملة له ولعائلته.
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مرافق وخدمات
قاعة المسرح والمؤتمرات

تضم الجامعة مسرحًا ضخمًا يتسع ألكثر من 900 ضيف، مجهزًا بتقنيات كاملة في مجال الصوت 
والصورة واإلضاءة.

كما تضم قاعة للمؤتمرات تتمتع بتقنيات عصرية، إضافة إلى جهوزيتها للترجمة الفورية.
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الّتي يجب أن تولى  الفئة  الّذين هم  الرّياضة جانب حيوّي وكبير في حياة اإلنسان والشباب،  بما أن 
بمقدار  تقّدمها  يقاس  الجامعات  أن  وبما  التربوية،  العملّية  عناصر  من  وعنصر  خاصة،  عناية  لهم 
اهتمامها بتوفير الفرص الثقافّية، والعلمية والفنّية والّرياضية ألبنائها،  بهدف الكشف عن طاقاتهم 
وإمكاناتهم، والعمل على توجيهها، من هنا، اعتبرت الجامعة أّن الرياضة جزء أساسّي من عملية 
التعليم، ومهمة رئيسية من مهمات بناء العقل والجسم، فعملت على احتضان األنشطة الّرياضية 
لتنشئة طّلابها،  كونهم يمثلون الّرافد الحقيقي للمجتمع ، ولالستفادة من أوقات الفراغ، وتوظيفها 
توظيفًا إيجابيًا، فأنشأت قاعات رياضية متنوعة، إن لكرة القدم، أوكرة الّسّلة، وكرة الّطاولة، حيث 
المجّهزة  مالعبها  على  ـ  ومدرسية  جامعية  ـ  رياضّية  بطوالت  تستضيف  طويلة،  سنوات  منذ  بدأت 

محطات رياضية
النوادي الرياضية في الجامعة: منافسة بطوالت وإنجازات
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كرة  في  المتحّركة  للكراسي  بطوالت  وتستضيف  وتنّظم  كما  عالمية.  وبمواصفات  وتقنيًا  رياضيّاً 
الرياضية  الخاصة، كي يمارسوا هواياتهم  المجال أمام ذوي االحتياجات  إيمانًا بأهمية فتح  الّسّلة، 
وكمال  الرشاقة،  آالت  أنواع  كافة  تضّم  التي   ، الجيمنازيوم  قاعة  أنشأت  كما  بغيرهم.  أسوة 
 Aerobics  .Pilates _ باإلناث  افتتاح صفوف خاصة  إلى  باإلضافة  بدوام صباحي ومسائي،  األجسام، 

Yoga _ Shaping

الرياضية وبرامج تخّصصّية،  الجامعة  الجامعة مدربين  ذوي كفاءة وجودة عالية لفرق  كما تؤّمن 
رّياضّية للممّيزين من  لذوي االحتياجات  الخاصة من مختلف الجمعّيات والجامعات، وتقّدم منحًا 
أصحاب ذوي المهارات. وتسعى الجامعة إلى افتتاح تخّصص التربية الّرياضية في المستقبل القريب.

لما  بأهمّيتها  الوعي  يؤّكد  مّما  عام،  بعد  عامًا  مستمّر،  تزايد  في  الرياضة  ممارسة  على  اإلقبال  إن 
أمام  أبوابه  الّرياضّي، يفتح  النادي  أن  تحمله من فوائد كثيره لممارسيها، في جوانب عديدة.  كما 

جميع الشباب والشابات ، من مختلف األعمار .

محطات رياضية
النوادي الرياضية في الجامعة: منافسة بطوالت وإنجازات
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خّرجت  جامعة الجنان على مدار 30 عامًا، )26 دفعة(  من الطالب اللبنانيين وغير اللبنانيين، من مختلف الكليات 
والتخّصصات الجامعية . في مدينة طرابلس وصيدا، بحضور شخصيات سياسية وتربوية.

محطات تخّرج
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محطات تخّرج
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محطات تخّرج
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محطات تخّرج
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عمداء الخريجين

خالد الذيابات

رابعة يكنزكريا بيتية
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عمداء الخريجين

سعيد األصبحيفرح يكن

ربى زريقريان نارص
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عمداء الخريجين

صبا فنج

فرح حفار

أمل محزة

حممد الكبييس
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عمداء الخريجين

فؤاد غزاوي

رانيا نجارين

حييى الصديق

مجيلة قالوون
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عمداء الخريجين

هبة طليس

هادي مكنّا

عائشة مرطبان

منال عثامن
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عمداء الخريجين

سمر كراميعبد العزيز محادي
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عمداء الخريجين

الكليةسنة التخرجالدفعةعمداء الخريجين

إعالم1992األولىأمل حمزة

إعالم1993الثانيةسمر كرامي

إعالم1994الثالثةصبا فنج

زكريا بيتية
رانية نجارين

الرابعة، الخامسة،
إعالم1997السادسة، السابعة

إعالم

منال عثمان
سعيد االصبحي ) الكويت(

الثامنة، التاسعة، العاشرة، 
إدارة أعمال2003الحادية عشر، الثانية عشر

إعالم

كلية الصحة العامة2004الثالثة عشرعّزة غندور

كلية الصحة العامة2005الرابعة عشرملك ططر

فرح يكن
فؤاد غزاوي

الخامسة عشر،
كلية اآلداب2007السادسة عشر

إدارة األعمال

محمد الكبيسي
إعالم2008السابعة عشرفرح حفار

ترجمة
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عمداء الخريجين

الكليةسنة التخرجالدفعةعمداء الخريجين

ربى زريق
إدارة أعمال2009الثامنة عشرهادي مكنا

إعالم

إدارة أعمال2010التاسعة عشرريان ناصر

خالد الذيابات
إدارة أعمال2011العشرينعتاب سكرية

كلية الصحة العامة

ترجمة2012الواحد والعشرينهبة طليس

إعالم2013الثانية  والعشرينجميلة قالوون

عمر العتر
إدارة أعمال2014الثالثة والعشرينعائشة مرطبان

إعالم

عبد العزيز الحمادي
إعالم2015الرابعة والعشرينيحي الصديق

إعالم2016الخامسة والعشرينرابعة يكن

نوف غمراوي
كلية الصحة2017السادسة والعشرينأمين النبهان

إدارة أعمال
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 + 2120 مختبر لغات وترجمة26 دفعة تخرج
اتفاقية محلية ودولية

+ 40 جنسية2 مكتبة عامة
للطلبة الوافدين

7عضويات
وروابط جامعية

7 كليات + 60000 كتاب ومرجع3 أندية رياضية

10 مختبرات في علوم الصحة
41 اختصاتمسرح لـ 900 شخصالعامة والحياة

3 مختبرات كومبيوتر

3000 +
خريج 

2 حرم جامعي

+ 2120.000 استديوهات إعالمية
مرجع إلكتروني

حقائق
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إصدارات الجامعة
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إصدارات الجامعة



102Al JINAN MAGAZINE

إصدارات الجامعة
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إصدارات الجامعة
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عين اهلل ترعاِك
ثالثون عامًا من التحديات تجاوزتها جامعة الجنان بعزيمة 
زرعت  رائدة،  امرأة عصامية   وإيمان.. كيف ال؟ وهي وليدة 
في نفوس من عايشها وعمل معها بذور التفاؤل واألمل.. 
واالنفتاح  الداخل،  في  الدؤوب  العمل  من  عامًا  ثالثون 
الكبير على مختلف مكونات المجتمع، والعالقات العربية 
والدولية الواسعة، انتقلت خاللها جامعة الجنان الى سن 
الرصينة، وأصبحت  الجامعات  الرشد والنضج وإلى مصاف 
مقصدًا ألهل المدينة وخارجها ولمع اسمها شرقًا وغربًا..

دروس تعلمناها من رائدة هذه المسيرة تجعل من ذكراها 
الدروب  ينير  ونبراسًا  الظلماء  الليالي  في  تفتقد  شموعًا 

ساتها شامخة متواضعة،  الوعرة.. فال طيفها يغيب وال صوتها يخفت وال صورتها تذبل.. بل تقف كما مؤسَّ
طيبة عصية، راسخة أبية..

ببركة  مباركة  خطوات  تستكمل..  ومسيرة  تتبلور،  رسالة  تتوسع،  رؤية  يكبر،  حلم  الجنان،  جامعة  ذا  هي 
رئيستها المؤّسسة، وسيرة مشرقة كسيرتها.. ال جرم أنها فازت بالرهان وأصبحت رقمًا صعبًا فرض نفسه 

بقوة في السوق المحلية والعربية. 

التراخيص  تنتزع  أن  الجنان، بجهودها الخاصة، وكفاءة جهازها اإلداري واألكاديمي،  وهكذا تمكنت جامعة 
والمعادالت، الواحدة تلو األخرى، لتتمّيز وتتمايز، بأصولها وفروعها، كما بدرجاتها األساسية والعليا.  

وال يخفى على أحد المسؤولية المجتمعية التي أولتها جامعة الجنان عنايتها ورعايتها منذ نشأتها، فنتج عن 
للمبادرات واألنشطة  المجتمع ومؤسساته، وجعل منها منصة  تفاعٌل ديناميكي مع مختلف شرائح  ذلك 

والمشاريع الحيوية التي تساهم في التنمية المجتمعية المستدامة. 

وقد احتضنت الجامعة التنوع في كوادرها الطالبية واألكاديمية واإلدارية، وجعلته عنوانًا لها تمّيزت به في 
محيطها؛ فمن التنوع الديموغرافي الذي يتجلى من خالل الجنسيات المختلفة والمناطق اللبنانية المتعددة 
التي تشّكل الجسم الطالبي، الى التنوع الطائفي والمذهبي، فالتنوع الثقافي والفكري، مما أوجد بيئة غنية 
ومنفتحة تساهم في بناء جيل معتدل. أضف إلى انتهاج الجامعة سياسة التعليم الجامع حيث عملت على 

دمج ذوي االحتياجات الخاصة في جميع كوادرها ومن خالل أنشطتها األكاديمية والثقافية والرياضية.

مؤّسسيها،  أماني  يحقق  زاهرًا  مستقباًل  لجامعتنا،  نستشرف،  أن  إال  يسعنا  ال  الرابع،  العقد  أعتاب  وعلى 
وطموحات أبنائها، ويتيح لهم فرصة التعلم الجيد ليخترقوا سوق العمل بجدارة متسلحين بالعلم والمهارة 

واألخالق.    

مبارك لنا عامك الثالثون.. مبارك لفيحائك شذى عطرك.. مبارك لزيتونك أصالة منبتك.. سيري يا جناننا فعين 
اهلل ترعاِك..

د. عائشة فتحي يكن




