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تمَّ توقيع مذّكرة تفاهم بين الجامعة األميركية في بيروت (AUB) عبر كلية العلوم الزراعية والغذائية فيها وجامعة
تكساس إي أند أم (TAMU) شاملة فرعها جامعة تكساس إي أند أم في قطر (TAMUQ)، ومحطة تكساس إيه آند إم

 .(TEES) الهندسية االختبارية
وتهدف المذّكرة إلى زيادة التعاون والمشاركة والتفاعل بين المؤسستين، وتغطي اتفاقيات البحوث في إطار المياه

والغذاء والطاقة والصحة واتفاقات التعاون وعدم اإلفصاح والبحاثة الزائرين وغير ذلك.
ُأقيم حفل التوقيع في مكتب عميد كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة األميركية في بيروت، وحضره عن
الجامعة كل من وكيل الشؤون األكاديمية الدكتور محمد حراجلي، عميد كلية العلوم الزراعية والغذائية الدكتور ربيع
المهتار، فيما حضر عن جامعة تكساس إي أند أم في قطر، عميدها الدكتور سيزار ماالفي والعميد المشارك لألبحاث

والمدير التنفيذي للتطوير والمشاركة واالستقطاب الدكتور حسن بزي.
وتأتي هذه المذّكرة اعترافا بالمنفعة المتبادلة للتعاون ولتطوير عالقات أوثق بين الجامعة األميركية في بيروت وجامعة
تكساس إي أند أم. وستساعد في تعزيز خبرات التعلم لطالب البكالوريوس والدراسات العليا والباحثين، من خالل إتاحة

الوصول إلى الخبرات والمرافق التي تمتلكها الجامعتان.
وعلق العميد المهتار قائًال: «من خالل مذكرة التفاهم هذه، تنوي الجامعتان دمج وإكمال قدراتهما المتوفرة لوضع
خطط استراتيجية من أجل تعزيز الشراكات البحثية مع التركيز على الربط بين الغذاء والمياه والطاقة وأنظمة الحفاظ على
الطاقة. كما أن الجامعتين تخططان إلنشاء فرص لتبادل الطالب وتحديد المشروعات ومتابعة التعاون في المجاالت التي

تهم المؤسستين، وكذلك تشجيع التشارك والتعاون في المشاريع التي تشمل األساتذة والباحثين».

بدوره، قال الدكتور حسن بزي من جامعة تكساس إي أند أم في قطر: «إن التعاون الدولي المتزايد والتعاون سيفيد
طالبنا من خالل إتاحة الفرص لهم للدراسة في الخارج وتوسيع آفاقهم الشخصية والمهنية، والسماح للجامعات بتوسيع

برامج اجتذاب الطالب إلى المستويات الجامعية والدراسات العليا».
وُأقيم بعد حفل التوقيع مناقشة حول المياه والطاقة والصلة الغذائية الصحية، بين أعضاء هيئة التعليم في كلية
العلوم الزراعية والغذائية وكلية العلوم الصحية وكلية مارون سمعان للهندسة والعمارة ومعهد منيب وأنجال المصري

للطاقة والموارد الطبيعية، في الجامعة األميركية في بيروت وآخرين.
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