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حديثة في مؤتمر الطلبة والمتخرجين السادس عشر لكلية الهندسة  ورًؤىميم اتص

 AUBوالعمارة في  

  

مؤتمر الطلبة والمتخرجين السادس عشر لكلية الهندسة  (AUB) عقدت الجامعة األميركية في بيروت

يتشاركها الطالب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس لتبادل األفكار والعمارة، بهدف توفير منصة فريدة 

 .والخبرات حول المشاريع البحثية والتصاميم في مختلف التخصصات في مجالي الهندسة والعمارة

  

وتميز برنامج المؤتمر لهذا العام بالعروض وجلسات الحوار التي تهدف إلى تعزيز المحادثات عبر 

خالل مناقشة أربعة مواضيع شاملة لعدة قطاعات: موضوع "التصميم والتصور"  التخصصات المختلفة من

وظيفة معينة أو لتوصيل رسالة،  حول إنشاء وتشكيل وترتيب وربط عناصر التصميم األساسية لتحقيق

موضوع "تحليل النظم والبيانات" حيث قام المهندسون و مخططو المدن والمصممون وغيرهم بإلقاء نظرة و

موضوع "السالمة والبيئة" حيث نظر المتحدثون البيئة التي يتم تطبيقها فيها، ولى تصاميمهم وفاحصة ع

والحاضرون في مسألة تفاعل التصاميم مع البيئة وخصوصاً اإلنسان، باإلضافة إلى موضوع "الهندسة من 

ء للحياة. واختلف برنامج أجل الحياة" الذي كرس للتصميم الهادف إلى الرعاية أو التحسين أو اإلثراء أو الشفا

 .هذا العام أيضا بانتهاء كل موضوع مع حلقة نقاش بين مقدمي العروض والجمهور

  

الحضور، ثم كانت كلمة رئيس ياس ليرمان المؤتمر مرحباً بافتتح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور مات

ا المؤتمر يعقد للمرة السادسة عشر لكنها هذ ري الذي قال بأنالجامعة األميركية في بيروت الدكتور فضلو خو

المرة األولى بعد تسمية الكلية "كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة"، مشيراً إلى أن "هذه كلية تسعى إلى 

مزج المهارات الصلبة من األرقام والمواد مع مهارات أكثر ليونة من العلوم اإلنسانية، مثل االتصاالت 

مضيفاً بأن "هذا لتفكير النقدي وريادة األعمال"، تخطيط المدني والوعي االجتماعي واوالقيادة والمشاركة وال

الجهد البعيد النظر في كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة هو حقاً متناغم تماما مع الرؤية االستراتيجية 

وير شباب اليوم والغد، األوسع للجامعة األميركية في بيروت، وهي أن نفعل كل ما بوسعنا لدعم، وتعليم، وتط

األفضل واأللمع، بحيث يمكنهم أن يكونو قادة الغد، كل واحد منهم آخذاً على عاتقه مهمة تغيير العالم من 

 ."طالب، متخرج بعد متخرجلألفضل يوما بعد يوم، طالب بعد حولهم 



  

بالوكالة الدكتور أالن شحادة فتحدث بدوره عن إنجازات خريجي الكلية فقال  والعمارة الهندسة كليةأما عميد 

المساعدة في بناء اقتصادات هذه المنطقة الغنية بالنفط،  هوقد أنجزوا ما تصوره مؤسسو الكلية، وأنهم "

على نطاق وتقديم الخبرة التقنية لحكومات المنطقة التي كانت في ذلك الوقت تعمل في تطوير البنية التحتية 

واسع." لينتقل إلى التحدث عن الرؤية الجديدة للكلية في ضوء الوعي الحديث على وطأة التكنولوجيا على 

البيئة مفيداً بأنه قد "اعترفت كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة هذا العام  بأن الوضع الراهن ال يمكن 

الرئيسي، وكرست نفسها في بيان رؤيتها الجديدة الدفاع عنه، وقد جعلت رفاه اإلنسان اهتمامها التنظيمي 

  ."للمساعدة في تحقيق عالم قابل للحياة وصالح للعيش ومنصف

  

واختتمت جلسة االفتتاح بكلمة الممثلة عن الطلبة ناتالي خطيب التي أشارت إلى أهمية مشاركة الطالب في 

للخريجين المتميزين  الهندسة والعمارةزيع جوائز كلية التخطيط والتنظيم لمؤتمر هذا العام، تالها تو

 بعد ذلك أعمال المؤتمر حتى مساء اليوم. تابعالخريجين الشباب المتميزين، لتو
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 :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

 130 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 
 
 

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