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  AUB تعيين الدكتور آالن شحادة عميداً لكلية مارون سمعان للهندسة والعمارة في

 
الدكتور فضلو خوري في بيان إلى أسرة الجامعة، أن   (AUB)أعلن رئيس الجامعة األميركية في بيروت

 .الدكتور آالن شحادة قد عيّن عميداً لكلية مارون سمعان للهندسة والعمارة

 

-2016وجاء في البيان الرئاسي أن الدكتور شحادة كان خدم كعميد بالوكالة للكلية خالل العام الدراسي 

ميد. وأن الدكتور شحادة  نجح في إرساء توافق في ، ويخلف الدكتور مكرم سويدان في منصب الع2017

اآلراء حول رؤيته الملهمة للكلية التي ستكون اهتماماتها األساسية منصبّة على رفاهية اإلنسان عموماً. وقال 

أن هذا شّكل عنصراً أساسياً في حصول الجامعة األميركية في بيروت على أكبر هبة في تاريخها، من 

  .ن سمعانخريجها الراحل مارو

 

وقد حصل الدكتور شحادة على شهادة البكالوريوس من جامعة تكساس في أوستن، ونال الدكتوراه في العلوم 

 .1998في الهندسة الميكانيكية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في مجال االحتراق، في العام 

 

األميركية في بيروت كأستاذ مساعد في وقد علّم الدكتور شحادة في جامعة بيرزيت قبل انضمامه إلى الجامعة 

الهندسة الميكانيكية. وبعد فترة وجيزة، وبمنحة بقيمة خمسة آالف دوالر من الجامعة األميركية في بيروت، 

وعلى زاوية مستعارة من مختبر البيئة األساسي في الجامعة، أجرى الدكتور شحادة دراسة منهجية لالنبعاثات 

اسطة النارجيلة، وهي األولى من سلسلة دراسات رائدة حول آثار تدخين النارجيلة الناجمة عن تدخين التبغ بو

كيميائياً وفي السلوك البشري وفي الصحة. وأدت األدلة التي أنتجها المختبر الجوي والتحليلي في الجامعة 

دولي لها األميركية في بيروت، كما أصبح معروفاً، إلى اصدار منظمة الصحة العالمية أول تحذير نصحي 

، مما أجبر الحكومات في المنطقة والعالم على إدراج النارجيلة في جهود مكافحة التبغ. وقد 2005في العام 

أصبح المختبر الجوي والتحليلي اليوم مركزاً رائداً لدراسة السجائر اإللكترونية وغيرها من المنتجات. وعلى 

ت هذا المختبر يطّور ويصدِّر أدوات علمية لمختبرات عكس التدفق المعتاد للتكنولوجيا من الخارج، فقد با

 .البحوث في أميركا الشمالية وأوروبا، فضال عن الشرق األوسط

 



وقال الرئيس خوري أن الدكتور شحادة ألّف أو شارك في تأليف أكثر من مئة مقالة وتقرير وملخص مؤتمر 

زياء وعلوم التعّرض للملوثات الجزيئية. وقد نالت وكلها من المراجع، وتُعنى في المقام األول بالكيمياء والفي

الفِرق البحثية للدكتور شحادة رعاية أكبر منظمات األبحاث األميركية واللبنانية بما في ذلك أكبر منحة مسجلة 

 .حتى تاريخه في الجامعة األميركية في بيروت

 

في الواليات المتحدة األميركية، وكخبير وتابع: "يخدم الدكتور شحادة أيضاً كمستشار إلدارة الغذاء والدواء 

علمي لدى منظمة الصحة العالمية، وكمدير مشروع وكعضو في لجنة القيادة التنفيذية بمركز دراسة منتجات 

التبغ في جامعة فرجينيا كومنولث. كما أنه عضو في وحدة أبحاث جودة الهواء، وفي الجهد التعاوني بين 

امعة القديس يوسف، وهو عضو في المجلس االستشاري التحريري لمجلة الجامعة األميركية في بيروت وج

األبحاث الكيميائية في علم السموم، وهي من إصدار الجمعية الكيميائية األميركية. ويشارك الدكتور شحادة 

في إدارة تعاون  مجموعة الهباء الجوي والمستنشق ومجموعة أبحاث مكافحة التبغ في الجامعة األميركية في 

" والتي  2018بيروت. كما أنه عضو في  فريق العمل لمبادرة "الجامعة األميركية في بيروت خالية من التبغ 

 ."ستنفّذ عهدنا بإنهاء التدخين في أرجاء الجامعة في العام المقبل

 

وأردف: "لقد قاد عضو مجلس أمناء الجامعة الدكتور جايمس الدكتور جيمس وي ووكيل الشؤون األكاديمية 

ي الجامعة محمد حراجلي لجنة البحث عن عميد لكلية مارون سمعان للهندسة والعمارة،. وقد ُحظيت هذه ف

اللجنة بنوعية عالية للغاية من المرشحين. وكان انخراط أمناء الجامعة وخريجيها وأعضاء مؤسسة مارون 

تور شحادة لرؤيويته وطاقته سمعان في دعم هذا البحث ورفعه إلى الصعيد الدولي واضحاً. وتم اختيار الدك

وإنجازاته، ولكن أيضا لشغفه الراسخ والعميق والضميري إلحداث فرق لطالبنا وألعضاء هيئة التعليم 

 .والموظفين، والعالم أجمع

 

ختم: نحن محظوظون الختيار واستقبال عميد رؤيوي لهذه الكلية األساسية والفاعلة بتميز، داعياً الجميع إلى 

 رون سمعان للهندسة والعمارة، والعميد شحادة نفسه، على هذا التعيين الرائع".تهنئة كلية ما
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
 

 
Simon Kachar 
Director of News and Media Relations  
Mobile: 03427024 Office: 01374374 Ext: 2676 

 sk158@aub.edu.lbEmail:  
 
 
 

mailto:sk158@aub.edu.lb


 
 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  
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