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:AUB   والغذائية الزراعية العلوم لكلية جديداً  عميداً  المھتار ربيع  
 

الدكتور ربيع   (AUB)في الجامعة األميركية في بيروت الغذائية و الزراعية العلومإلتحق العميد الجديد لكلية 
المھتار بمركز عمله بعدما كان قد أعلن رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري في بيان صادر عن مكتبه في 

. "والدكتور المھتار 2018كلية اعتباراً من شھر كانون الثاني لشھر آب الماضي عن تعيينه كعميداً جديداً ل
ً بالعديد من اإلنجازات األكاديمية يخلف الدكتورة نھال حوالّ التي تميّزت قيادتھا للكلي ة طوال أحد عشر عاما

  .واإلدارية واالستراتيجية"، كما جاء في البيان
  

والدكتور المھتار حائز على منحة من محطة اإلختبار الھندسي في تكساس وھو أستاذ يحمل رتبتھا في جامعة 
ة التدريس في دائرة الھندسة البيولوجية تكساس آي اند ام في الواليات المتحدة األميركية. وھو عضو في ھيئ

في جامعة تكساس   (Adjunct)والزراعية فيھا، وفي دائرة "زاخري" للھندسة المدنية فيھا، وھو أستاذ ملحق
في قطر وفي جامعة بردو. ويقوم الدكتور المھتار بتنسيق مبادرة نكسوس للماء والطاقة والطعام  في جامعة 

د تلقى الدكتور المھتار أكثر من اثني عشر مليون دوالر من التمويل البحثي . وق 2015تكساس منذ العام 
لمعالجة تحديات الموارد العالمية مثل تطوير إطار العالقة بين المياه والطاقة والغذاء الذي يربط العلم 

الستعماالت بالسياسات وتوصيف الوسط المائي الترابي والمياه باستخدام النمذجة الحرارية، ودراسة فعالية ا
غير التقليدية للمياه باستخدام المنھجيات المادية؛ وتطبيقات اإلدارة المدّمجة والمستدامة للمياه. ولديه أكثر من 
ثمانين مقالة بحثيّة، ُمستعَرَضة من أقران، وأكثر من مئتي مقالة منشورة علمية أو تتناول رسم السياسات . 

كلّماً أو منظّماً في  ما يقارب ثالثمئة دورة فنية ومؤتمر  وورشة وقد شارك الدكتور المھتار عارضاً أو مت
عمل، على الصعيدين الوطني والدولي. وقد أشرف الدكتور المھتار على أكثر من خمس وخمسين طالب 
دراسات عليا، واستضاف أكثر من ثالثين باحث من دراسات ما بعد الدكتوراه والباحثين الزّوار، وعمل على 

  .دريب في أكثر من خمسة عشر  بلداً البحث والت
  

ومحاضر في الجمعية الدولية  2015والدكتور المھتار أستاذ محاضر لرتبة "فن تي شاو" التذكارية للعام 
وحائز على جائزة "كيشيدا"  2014للموارد المائية، وخريج متميز من الجامعة األميركية في بيروت للعام 

. وقد شارك الدكتور المھتار 2010ندسين الزراعيين والبيولوجيين للعام الدولية من الجمعية األميركية للمھ
في مجالس األجندة العالمية  حول األمن المائي وتغيّر المناخ في للمنتدى االقتصادي العالمي بين العامين 



لس وھو مستشار التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (زخم التغيير)، ولمج 2014و  2009
المياه العالمي، ومركز او سي بي للسياسات. وقبل انضمامه إلى ھيئة التدريس بجامعة تكساس آي اند ام شغل 
الدكتور المھتار منصب المدير التنفيذي المؤسس لمعھد قطر لبحوث البيئة والطاقة في مؤسسة قطر بين 

ية العالمية في جامعة بردو  بين كما شغل منصب المدير االفتتاحي للبرامج الھندس 2014و 2010العامين 
   .حيث شارك في تأسيس قسم الھندسة البيئية واإليكولوجية  2012و 2008العامين 

  
وفي أول تعليق له قال المھتار: المياه والطاقة والغذاء ھي الموارد األساسية الالزمة لحياة البشر. وھي ترتبط 

ً وثيقاً، وتيّسرھا وتوافرھا على المدى الط ويل مھّددة بتغير المناخ، وبالتحديات السكانية واإلدارية، ترابطا
وخاصة في المنطقة العربية. ويسرني أن أعمل مع زمالء من كلية العلوم الزراعية والغذائية ومن الجامعة 
األميركية في بيروت في أنشطة البحث والتعليم والمشاركة التي تساعد المنطقة العربية على تحقيق مستويات 

  .من السالمة في مجاالت المياه والطاقة والموارد الغذائيةرفيعة 
  

أما الرئيس خوري فقال: تأسست كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة األميركية في بيروت في العام 
وقّدمت مساھمات ال حصر لھا لصحة ورفاه المجتَمَعين اللبناني والعربي. ونحن واثقون من أنه تحت  1952
لدكتور المھتار، ومع األساتذة والطالب والموظفين المخلصين والممتازين، سيمكن تحقيق الكثير من قيادة ا

 أجل المزيد من التقدم في مھمة ھذه الكلية التي ستؤثّر وتُحدث الفرق لشعوبنا.
 

***  
 
 

  :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 ھيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وھي. وممارساتھا ومعاييرھا التعليمية لفلسفتھا كنموذج
ً  عضو700  من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا  130 من أكثر حاليا

ً  توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، تر،والماجيس البكالوريوس، على للحصول برنامج ً  تعليما  طبيا
 ً  .سريراً  420  فيه مستشفىً  يضم الذي الطبي مركزھا في وتدريبا

  
 
 

 
  
  

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
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