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Notice of Non-Discrimination 

	
AUB is committed to the principle of equal opportunity and does not discriminate on the 
basis of race, color, religion, age, national�or ethnic identity, sex, gender or gender identity, 
marital status, disability, genetic predisposition or carrier status, alienage  
or citizenship status, political affiliation, or any legally protected characteristic, in its programs 
and activities, to the fullest extent permitted by Lebanese law. This includes prohibition 
against sexual harassment and sexual violence as mandated by Title IX of the U.S. Education 
Amendments of 1972.  
 
Inquiries or complaints may be addressed to: 
Title IX Coordinator, Office of the President  
titleix@aub.edu.lb 
+961-1-350000 ext. 2514� 
College Hall, 5th Floor, Beirut, Lebanon.  
 
Inquiries related to student disability accommodations or special learning needs should be 
addressed to the Accessible Education � Officer in the Office of Student Affairs at 
accessibility@aub.edu.lb or +961-1-350000 ext. 3246.  For AUB’s full policies, visit 
www.aub.edu.lb/titleix.  
 
Online reporting: www.aub.ethicspoint.com 
 
 

 إعالم موجز عن نظام الجامعة في ما یخص عدم التمییز
 

إّن الجامعة األمیركیة في بیروت ملتزمة بمبدأ تكافؤ الفرص وال تمیّز في برامجھا وأنشطتھا بین األفراد على 
أساس العرق، اللّون، الّدین، العمر، الھویة الوطنیة أو العرقیة، الجنس أو الھویة الجنسیّة، الوضع العائلي، 

بلة لالنتقال، األصل األجنبي، الوضع القانوني للمواطن، اإلعاقة، اإلستعدادات الوراثیة، األوضاع الصحیّة القا
أو أي صفة محمیة بالقانون، وذلك ضمن الحدود القصوى المنصوص علیھا في القانون اإلنتماء السیاسي، 

التاسع من تعدیالت  الفصلالحظر ضد التحرش الجنسي، والعنف الجنسي كما نّصھ أیضا ھذا یشمل  اللبناني.
.۱۹۷۲األمیركیة في العام  المتحدةصادرة في الوالیات قانون التعلیم ال  

 
         :یمكن رفع الشكاوى واإلستفسارات إلى

مكتب منّسق الفصل التاسع  
مكتب رئیس الجامعة  في    

lb.titleix@aub.edu  
	٢٥١٤مقسم +٣٥٠٠٠٠-٠١-٩٦١أو 	

	                    .لخامس، بیروت، لبنانكولدج ھول، الطابق امبنى ال
 

  بالمكتب اإلتصال الرجاء التعلیم، في الخاصة الحاجات أو اإلعاقات لذوي المقّدمة التسھیالت حول لإلستعالم
	البریدي العنوان على الطالب شؤون مكتب لدى الطالب	من الفئات لتلك التعلیم فرص بتوفیر الخاص

accessibility@aub.edu.lb 	
٣٢٤٦مقسم ،٣٥٠٠٠٠-٠١-٩٦١الرقم على أو  

 
وأنظمة الجامعة األمیركیة في بیروت، قم بزیارة:  لالطالع على كامل قوانین

http://www.aub.edu.lb/titleix  


