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»الأمريكية« احتفلت بالذكرى اخلم�سني

لإن�ساء دائرة الهند�سة املعمارية والغرافيك
للهندسة  سمعان  م���ارون  كلية  ف��ي  والغرافيك  املعمارية  الهندسة  دائ���رة  نّظمت 
والعمارة في اجلامعة األميركية في بيروت )AUB( سلسلة من النشاطات في العام 
اجلاري 2018 لالحتفال بتخريج 50 دفعة من املتخرجن مع شهادة البكالوريوس في 

الهندسة املعمارية. 
وقد تخرج حتى اآلن ما مجموعه 980 من خريجي الهندسة املعمارية من الدائرة. 
تألفت أول دفعة تخرجت في العام 1968 من عشرة خريجن. وتشمل دفعة متخرجي 

العام اجلاري اثنن وأربعن متخرجًا.
وقالت الدكتورة منى حرب، أستاذة الدراسات والسياسات العمرانية: »انها فرصة 
لالحتفال باملساهمات الكبيرة ملا يقرب من 1000 فرد، مت تدريبهم كمهندسن معمارين 

في اجلامعة األميركية في بيروت منذ العام 1963«.
ونّظم أستاذ الهندسة املعمارية والتصميم والتخطيط العمراني الدكتور روبرت 

صليبا الندوة التي عقدت في قاعة املعماري في حرم اجلامعة. 
وحتدث وكيل الشؤون األكادميية في اجلامعة األميركية في بيروت الدكتور محمد 
حراجلي، في اجللسة االفتتاحية قائاًل: »من خالل البرامج البحثية واألكادميية ذات 
املستوى العاملي، فإن اجلامعة األميركية في بيروت ودائ��رة الهندسة املعمارية فيها 
يخّرجون متعلمن م��دى احلياة يلعبون دورًا رائ���دًا في املمارسة املهنية في لبنان 

وخارجه.«
وق��ام عميد كلية م��ارون سمعان للهندسة والعمارة الدكتور آالن شحادة بتذكير 

احلضور بتاريخ الدائرة. 
كما ُأقيم معرض خاص بالذكرى السنوية اخلمسن للدائرة، ضم أكثر من 240 عماًل 
من 131 خريج في مجموعة من التخصصات وامل��واد الفنية. وق��ام بتنظيم املعرض 
واالش����راف عليه فريق م��ن خريجي الهندسة املعمارية ف��ي اجلامعة ض��ّم مصطفى 

اجلندي، وعبير الطيب، وغيث أبي غامن، وجاد ملكي، ومحمد نحلة.
وش�����ارك ع����دد ق��ل��ي��ل م���ن اخل��ري��ج��ن مب���ن���ش���ورات ح����ول ال����دراس����ات احل��ض��ري��ة 

واألنثروبولوجيا والتاريخ واجلغرافيا والفلسفة.
وُوّزع في املعرض كتيبان ُأنتجا للمناسبة. أّولهما، كتاب اخلمسن عام )1968-
2018(، ال��ذي ق��ام بتحريره عبير الطيب وأرام ي��رت��زي��ان، وي���روي ت��اري��خ اخلريجن 
وأعضاء هيئة التعليم واحلياة االجتماعية واألح��داث في برنامج الهندسة املعمارية 
على مدى السنوات اخلمسن املاضية في صيغة زمنية غنية تتخللها 16 مقالة ألعضاء 

سابقن وحالين من هيئة التعليم وخريجن. 
أما الثاني، فهو كتاب املعرض، والذي قام بتحريره عبير الطيب ومصطفى اجلندي، 

فيوّثق املشاريع التي مت جمعها للمعرض من منظور متعّدد التخّصصات.
وقال األستاذ آرام يريتزيان، عضو جلنة االحتفال بالذكرى السنوية اخلمسن، عن 
إعادة االتصال ببعض أعضاء هيئة التعليم من اجليل األول: »كان امتيازًا وسرورًا أن 

ننطلق في رحلة كشفت العديد من جوانب السنوات اخلمسن املاضية«.




