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الجامعة األميركية في بيروت ودار الهندسة لالستشارات )شاعر ومشاركوه( يوقّعان مذكرة 

 تفاهم إلقامة تعاون أكاديمي في مجاالت االستدامة في الشرق األوسط

 
( مذكرة تفاهم ومشاركوهودار الهندسة لالستشارات )شاعر  (AUB) وقّعت الجامعة األميركية في بيروت

إلقامة تعاون أكاديمي في مجاالت االستدامة في الشرق األوسط. وتمثل هذه المبادرة شراكة جديدة تتضّمن 

إقامة تعاون أكاديمي في المجاالت المتعلقة باالستدامة في منطقة الشرق األوسط مع التركيز على المباني 

 .المستدامةوالهندسة الصديقة للبيئة والممارسات 

 

(، هي شركة خدمات مهنية رائدة خاصة، مكّرسة لدعم ومشاركوهودار الهندسة لالستشارات )شاعر 

الممارسات والتصاميم المستدامة. وقد وضعت الجامعة األميركية في بيروت اإلطار العام للتعاون لتحقيق 

 .رؤيتهما وأهدافهما المشتركة

 

وتحديد الفرص في مجاالت االستدامة واإلدارة للمتدربين، وتشجيع وتهدف المبادرة الجديدة إلى استكشاف 

تقديم دورات التدريب اإللكتروني بما في ذلك الدورات التي تم تطويرها للحصول عبر اإلنترنت على الدبلوم 

المهني في التقنيات الصديقة للبيئة، وتنظيم األنشطة المشتركة، ودعم ورعاية مؤتمر الجامعة والجمعية 

ميركية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء الذي يُعقد كل سنتين والمخصص إلرساء أفضل األ

الممارسات في تصميم المباني واألنظمة والممارسات، وإقامة منّصات للطالب للمشاركة والمنافسة في 

لسنة النهائية، المشاريع المتعلقة باالستدامة، وتطوير مشاريع تعاونية من خالل أطروحات أو مشاريع ا

 .والبحث عن شراكات ومنح لنشر أفضل الممارسات في المباني واألنظمة المستدامة

 

وكيل الشؤون األكاديمية في الجامعة الدكتور محمد حراجلي رأى أن هذا التعاون يمكن أن يكون فاعالً في 

اجه منطقة الشرق األوسط، دعم مبادرات الجامعة في تطوير مناهج مبتكرة لمواجهة تحديات الطاقة التي تو

ودعم تعليم علوم الطاقة، والبحث والتطوير، لتأهيل الطالب للتوّظف في قطاع الطاقة. كما أنه قد يمّكن 

 .المراكز والمعاهد من القيام بدور مهم



الدكتورة نسرين غدّار، مديرة معهد منيب وأنجيال المصري للطاقة والموارد الطبيعية في الجامعة قالت: 

يع مذكرة التفاهم يتماشى مع استراتيجية المعهد لوضع الشراكة الفاعلة في لبنان والمنطقة ومع "توق

الصناعات التي أرست بنجاح ممارسات البناء المستدام في لبنان والمنطقة. ويعد الدعم والتأييد المتواصلين 

يف الهواء لتصميم المباني الفعالة من دار الهندسة لمؤتمر الجمعية األميركية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكي

بمثابة بيان قوي حول االلتزام باالستدامة. ونأمل أن يؤدّي التنفيذ إلى توسيع هذا التأثير عبر التعليم وأيًضا أن 

تقوم الجامعة األميركية في بيروت بالمساهمة في ترسيخ ممارسات مستدامة من خالل البحث والتطوير في 

 " .هذا المجال

 

(، قال: "هذا التعاون سيمّهد ومشاركوهناجي إدّه، مدير الهندسة الميكانيكية والصناعة في دار الهندسة )شاعر 

الطريق إلى دمج البحث والتطوير مع التقييم التقني من أجل مواجهة تحديات االستدامة الرئيسية كما يجب 

وقيادة المجاالت المهنية واألكاديمية نحو والتغلب عليها، وتشجيع المعرفة المستدامة المبتكرة والخبرات 

تطوير مجتمعات صامدة مسؤولة بيئياً. رؤيتنا تعطي األولوية لتعزيز ممارسات التصميم المستدام والوعي 

في جميع أنحاء الشرق األوسط إلحداث ثورة في طريقة تصميم المباني والمجتمعات، من أجل تحسين نوعية 

 ."الحياة

 

عمليات الدار في لبنان، وصف المبادرة كفصل جديد في الشراكة التاريخية الهامة بين  مروان قبرصلي، مدير

مع الدكتور كمال شاعر  1956الدار وبين الجامعة األميركية في بيروت، وهي عالقة نشأت في العام 

ي الجامعة ( بينما كانوا أساتذة فومشاركوهوشركائه الثالثة الذين أّسسوا دار الهندسة لالستشارات )شاعر 

األميركية في بيروت. وقال إن هذه العالقة تعززت منذ ذلك الحين عبر أجيال من خريجي الجامعة األميركية 

في بيروت الذين عملوا واستمروا في العمل في الدار وفي المشاريع المشتركة للدار والجامعة. وختم: "تمثّل 

الخبرات لمواجهة التحديات المعاصرة التي تواجه المبادرة الجديدة تضافراٌ كبيراً للمعرفة والقدرات و

 الصناعة والعالم اليوم".

 

*** 
 
 

 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج
 120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 من أكثر

 طبيا   تعليما   توفّر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  
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