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  AUB في ال "ASHRAE" المؤتمر العالمي الثاني لجمعية
 
 

عية ، على مدى يومين، المؤتمر العالمي الثاني للجم(AUB)  استضافت الجامعة األميركية في بيروت

العماري الفّعال وتكنولوجيا التبريد تكييف الهواء تحت عنوان "التصميم األميركية لمهندسي التدفئة والتبريد و

الطالب كما الوفود األجنبية. وسعى المؤتمر ، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والشركات ومواد البناء"و

البناء في محاربة تغير المناخ عبر اعتماد تصاميم تدخل ى الدور األساسي لقطاع العمارة ولتسليط الضوء عل

 .لمة المتالزمة مع استخدام المواد الطبيعيةفيها تقنيات التكنولوجيا المسا

 

ة منيب و أنجيال المصري للطاقة ومؤسس" (AUB) تّم تنظيم المؤتمر من قبل الجامعة األميركية في بيروت

 استاذة مصادرها الطبيعية" بالتعاون مع "الجمعية األميريكية" بقسمها اللبناني وادارتها الدولية. وترأستو

الدكتورة نسرين غّدار المؤتمر بهيئتيه العلمية  بيروت في األميركية الجامعة في الميكانيكية الهندسة

تقديم لشركات تعمل في  12كلمات رئيسية لخبراء عالمين و  5والتنظيمية. تنوعت أعمال المؤتمر لتشمل 

ورقة بحث تتضّمن اقتراحات وأفكار لباحثين، تم تقديمها ابتداء  34قطاع البناء و التبريد. إضافةً، تم مناقشة 

 .المنصرم من نهاية العام

 

حفل اإلفتتاح الذي أقيم في قاعة "وست هول" في حرم الجامعة، إستهل بالنشيد الوطني اللبناني، تاله كلمة 

الدكتورة غدار التي رأت أنّه حان الوقت للفصل بين احتياجات التبريد والتجفيف باستخدام أنظمة هجينة. كما 

 .وأنظمة تخزين الطاقة تطّرقت للفكر الذكّي و األمثل لنظام تكييف الهواء

 

المدّمرة فتحّدث فيها عن اآلثار السلبية وثم تحدث األستاذ صالح الزين عن الجمعية األميركية بفرعها اللبناني 

 .لتقنيات التبريد المعتمدة حالياً 

 

بية بعد ذلك كانت كلمة الدكتور وليد شكرون ممثالً رئيس الجمعية األميركية فرأى أنّه يجب على الدول العر

اللجوء الى أحدث التقنيات الطبيعية التي تستخدم التكنولوجيا كوسيلة للحفاظ على المناخ و الطبيعة، كما البقاء 

 .على طريق التأقلم

 



ثم كانت كلمة عميد كلية الهندسة والعمارة في الجامعة األميركية في بيروت بالوكالة الدكتور آالن شحادة 

ف: "جامعتنا تطوير البحوث منذ مّدة. أضاالطاقة و استراتيجية الحفاظ علىالذي أّكد أّن الجامعة اعتمدت 

تأمل أن يستمر هذا االتجاه في مجال الطاقة في ظل أجواء االنفتاح الفكري واألكاديمي رائدة في المنطقة، و

ي تعد والتنوع. هذا وتشارك الجامعة األميركية في بيروت بنشاط في تطوير البرامج والبنية التحتية الت

 ".المهنيين بما يتماشى مع متطلبات السوق

 

تعزيز التعاون ر عمر المصري الذي بمواصلة دعم والكلمة الخامسة كانت لمؤسسة المصري للدكتو

لموارد الطبيعية، والبيئة. األكاديمي والمهني والبحوث المتعددة التخصصات في المجاالت المتعلقة بالطاقة، وا

باحث في الجامعة األميركية من خمس كليات  60ري حوالي المليون دوالر الى قد منحت مؤسسة المصهذا و

 .أقسام مختلفة 11ومن 

 

كلمة الجامعة األميركية في بيروت القاها وكيل الشؤون االكاديمية بالوكالة الدكتور محمد حراجلي الذي قّدر 

 .وب على احداث فرق في هذا المجالرّحب بالجميع لسعيهم الدؤيع النجاح هذا المؤتمر العالمي وجهود الجم

 

الكلمة األخيرة كانت كلمة كلمة المعهد الوطني للبحوث العلمية للدكتور منير حمزة الذي ثّمن انعقاد هذا 

 .المؤتمر في ظل المشاكل العالمية واالحتباس الحراري الذي يرخي بظالله القاتلة يومياً في جميع أنحاء العالم

 

 عدة جلسات عمل وعروض تناولت مواضيع عدة. ن وشهداعماله على مدى يوميهذا وتابع المؤتمر 
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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 
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