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جمعية غير سياسية ال تتوخى الربح

جمعتنا الجامعة اللبنانية ،بالعلم و الثقافة
و نجتمع لنصرتها موئالً للعلم،
درعا ً للثقافة ،رمزاًللوطن
من نحن ؟
 مجموعة من الجامعيين واالعالميين و المثقفين اللبنانيين ،التقوا على قضيّة دعم الجامعة اللبنانيّة:أبنية ،أساتذة و طالب ،من خالل مشاريع مختلفة تساهم فينهضة الجامعة وفي تأمين فرص عمل فيها.
 نتعاون مع جميع مك ّونات المجتمع اللبناني بعيداً عن القضايا السياسيّة الحزبيّة والمذهبيّة.أهداف الجمعية :
دعم الجامعة اللبنانيّة من خالل:
 مساعدة طالب الجامعة اللبنانيّة توجيه ،تدريب و منح دراسية. توثيق أواصر التعاون بين طالب الجامعة من مختلف المناطق اللبنانية كافة. تعزيز الالمركزيّة اإلنمائيّة في الجامعة من خالل مساندة فروع الجامعة في المناطق اللبنانيّة كافة. التعاون مع الجمعيّات والنقابات واإلدارات والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحادات البلدياتوالمؤسسات الدوليّة والجامعات في سبيل تحقيق أهدافها .

شروط اإلنتساب إلى الجمعية :
يُشترط في من يرغب ال‘نتساب إلى الجمعيّة أن يكون:
-

قد أت ّم الخامسة و العشرين من عمره.

-

حائز على إجازة جامعيّة.

-

قابالً بنظام الجمعيّة و عامالً في سبيل تحقيق أهدافها.

-

متمتّعا ً بحقوقه المدنيّة و غير محكوم عليع بجناية أو جنحة شائنة.

شركاء الجمعية :
 الجمعيّات المؤسسات التربوية-

البلديات

-

االدارات والمؤسسات العامة والخاصة ،

-

المؤسسات الدوليّة .

مشاريعها :
 القيام بحمالت إعالميّة توجيهيّة للطالب الثانويين الذين ينوون االنتساب الى الجامعة. اعداد دورات تحضير لمباراة الدخول للطالب الذين يرغبون في االنتساب الى الجامعة اللبنانية. المساهمة في تأمين نقل الطالب من أماكن سكنهم الى مراكز الجامعة. المساهمة في تأمين سكن جامعي للطالب القادمين من أماكن سكن بعيدة عن الجامعة. العمل على بناء مج ّمعات جامعيّة في المناطق اللبنانيّة كافة. دعم االساتذة و ايجاد فرص عمل لهم (التفرّغ في الجامعة). الحفاظ على الجامعةاللبنانية كموئل للعلم و التن ّوع. تأمين صندوق تسليف لألساتذة الجدد في الجامعة اللبنانيّة. -تأمين فرص عمل في لبنان للطالب المتخرّجين من الجامعة اللبنانيّة.

كيف يت ّم دعم الجمعية ؟
من خالل:
 المساعدة في تنظيم النشاطات العائدة للجمعية (اعداد مباراة الدخول ،الحملة االعالمية التوجيهيّةللطالب الثانويين.).....،
 تبني مشروع أو مك ّون من مكونات مشروع للجمعيّة. التبرّع ألحد مشاريع الجمعيّة (نقل الطالب ،تأمين سكن للطالب).... المساعدة في تأمين فرص عمل في لبنان لخرّيجي الجامعة اللبنانية.-

المساعدة العينيّى لفروع الجامعة.

 -أو أي مساعدة أخرى تدعم أهداف الجمعية.

للتواصل :
الموقع االلكتروني www.aulib.org :
البريد االلكتروني info@aulib.org :
aulibanaise@gmail.com
الهاتف 69/ 996044 - 04/ 403352
الفاكس 04/994414 :
العنوان :شارع األخوين الرحباني بناية الرهبنة االنطونية.
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