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 التقرير السنوي لكلية الهندسة

 ۳۲۰۱-۲۲۰۱للعام الجامعي 

 : التعلم والتعليمأوالً 

 مرحلة البكالوريوس والليسانس -۱
 

 تطوير اللوائح والمعايير: -أ 
تم تطوير الالئحة بجميع االقسام في الكلية من حيث المحتوى العلمي وعدد الساعات   -

وذلك بما يتوجب  التعليم الهندسيالمعتمدة بما يتماشى مع سياسة الجامعة نحو تطوير 
 )ABETمع المعايير الدولية (

تم استطالع راي الطالب في كل مقرر بغرض معرفة نقاط الضعف والقوة في طريقة  -
 تدريس المادة العملية

تم استطالع راي الطالب في المرحلة النهائية للتحقق من مدى مالئمة العملية التعليمية  -
 برنامج في مرحلة البكالوريوس. لتحقيق مخرجات التعلبم لكل

تم تعميم استمارات لتقييم مشاريع التخرج و مخرجات كل برنامج دراسى طبقا  -
 ABETلمتطلبات ال 

إلعتماد برنامج االتصاالت واإللكترونيات و االستجابة  ABETتم استقبال لجنة ال  -
نة مقررات س استحداثلجميع مالحاظاتها من تغيير شكل واسم شهادة التخرج و

تمهيدية لغير حاملى الثانوية اللبنانية وكدلك تحويل عدد من ساعات الرياضيات 
 لتظهر على شهادة التخرج. والعلوم األساسية لحاملى الثانوية اللبنانية

 – TEMPUSتم إعداد تقرير عن التعليم والتعلم في الجامعة ضمن مشروع  -
TLQAA 

واطالعها عتى الخطوات التى اتخدتها تم عقد اجتماع مع اللجنة االستشارية للكلية  -
 الكلية لالعتماد ومناقشتهم فيما يمكن تقديمه للمساعدة في اتمام عملية االعتماد.

 Petroleum Engineeringتم مراجعة برنامج  -
 

 إستحداث تخصصات ومعامل: -ب 
 حرم الجامعة في الدبية: –كلية الهندسة  •
 . في حرم الدبية معمل االنتاجتطوير تم  -
  Mechatronicsاستحداث معمل  تم -
 تطوير معمل الحاسب االلي وشراء اجهزة آبل  تم -
 تحهيز المعامل ببرمجيات حديثة في اقسام الهندسة المدنية والميكانيكية.  تم -
 iMacن من اجهزة ومك Operating Systemتم استحداث معمل الحاسب اآللي  -
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 Logic Design and Microprocessorتجهيز وتطوير معمامل  تم -
 Microcontrollersاستحداث معمل  تم -
 Instrumentationsاستحداث معمل  تم -
 FPGAs and DSPs معمل استحداث تم -

 
 فرع طرابلس –كلية الهندسة  •
تمت اضافة معمل القياسات الكهربية في بداية فصل الربيع والكلية بصدد استكمال باقي  -

 المعامل
 Logic Design and Microprocessor مختبر تجهيز تم -
 .التحكم و اآلالت و الكهربية القوى مختبر تجهيز تم -
 .الهيدروليكا مختبر تجهيز تم -
 Microcontrollers مختبر تجهيز تم -
 FPGAs and DSPs معمل استحداث تم -

 :سير الدراسة وانتظامها -ج 
 :وفرع طرابلس حرم الجامعة في الدبية –كلية الهندسة 

، و قد  توفر كل ما يلزم  ۳/۹/۲۰۱۲إنتظم األساتذة و الطالب في الدراسة بتاريخ  -
و قد إنتهى فصل الخريف بتاريخ . إلنطالقة ناجحة لفصل الخريف الدراسي

۲۷/۱/۲۰۱۳ . 
االساتذة  بإنتظام ٤/۲/۲۰۱۳قد بدأ الفصل الدراسي الثاني أي فصل الربيع بتاريخ   -

لتمارين ، وسوف ينتهي هذا الفصل بتاريخ لطالب في حصص المحاضرات و اوا
   .كما تم تطبيق نظام التقيم المستمر للطالب بدأ من  فصل الربيع  . ۲۰۱۳/٥/٦

 .قام االساتذة باالشراف االكاديمى للطالب من بداية العام الدراسى  -
تم توجيه االنذارات االكاديمية و انذارات الغياب و سحب المواد للطالب من تعدت نسبة  -

 .الغياب لديهم الحد المسموح به

 

 ً  :: الدراسات العليا والبحث العلميثانيا

 تطوير اللوائح واستحداث برامج: -۱
 
 Construction Cost  في علياال الدراسات برنامج اعداد من االنتهاء تم - -

Management 
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 النشاط العلمي: -۲

 
 تطوير آليات البحث العلمي: -أ 

 
 في الكلية عبر:تم تطوير آليات البحث العلمي 

 دعم اعضاء هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات العلمية −
مشاركة عدد من اعضاء هيئة التدريس بابحاث ضمن المجلس الوطني للبحوث  −

 العلمية
 Tempusمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس ضمن مشروع  −
وتجهيزها العمل على تحديث المكتبة عن طريق اعتماد تقنية المكتبة االلكترونية  −

 باهم الدوريات والمجالت العلمية.
ومعامل االتصاالت والهوائيات  تطوير معامل الكلية مثل معمل المايكروبروسسور −

 راء بعض األبحاث العلميةإلجيمكن استخدامها ذلك لمرحلة البكالوريوس وك
 االبحاث العلمية 

ً ل − التطور في العلمى ومواكبة التقدم شراء العديد من البرمجيات الحديثة دعما
 االبحاث.

 
 

 النشاط العلمي - ب
 
 :بيان بالمؤتمرات والندوات الخارجية التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس -أ 

 حرم الجامعة في الدبية: –كلية الهندسة 

اسم عضو هيئة  الندوة/اسم المؤتمر
 التدريس

 المكان التاريخ الجهة المنظمة

ICEE Energy & 
Environment Conference 

 د.هشام مشموشي
 
 

 
University of Porto 

 
9-10/5/2013 

 
Porto - Portugal 
 

4th International 
Conference on Energy 
and Sustainability - 2013 

 Wessex Institute of د.هشام مشموشي
Technology - UK 

  
18-22/6/2013 

Intercontinental 
Hotel, ucharest, 
Romania 

CAN'2013 AES-ATEMA 
14th International 
Conference, on 
"Advances and Trends in 
Engineering Materials 

 أ.د. يحي ضو
 

 
 
University of Ottawa 

 
 
5-9/8/2013 

 

Toronto, 
Canada  
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اسم عضو هيئة  الندوة/اسم المؤتمر
 التدريس

 المكان التاريخ الجهة المنظمة

and their Applications 

ITC-CSCC (The 
International Technical 
Conference on Circuit, 
Systems, Computers and 
Communications) 

   أ.د. علي حيدر
 
15-18/7/2012 

 
 
Japan 

2012 IEEE Power & 
Energy Society General 
Meeting 

 IEEE, Power & Energy أ.د. هشام الرفاعي
Society 

 
22-26/7/2012 

USA 

International Conference 
on Engineering & 
Technology ICET 2012 

  أ.د. أنسي عبد العليم
GUC 

 
10-11/10/2012 

 
Egypt 

5th International Scientific 
Conference on Energy 
and Climate Change 

 د. هشام مشموشي
 د.دمحم خميس منصور

 د. احمد عبدالنبي
 ا.د. علي حمود

 
 

University of Athens 
(NKUA) 

 
 
11-12/10/2012 
 

 
 
Greece 
 

NOLTA (International 
Symposium on Nonlinear 
Theory and its 
Applications) 

  أ.د. علي حيدر
 

IEICE and IEEE 

 
 
23-26/10/2012 

 
 
Spain 
 

42th European 
Microwave Conference 

  د. حمزة عيسى
IEEE 

 
October, 2012 

Amsterdam, The 
Netherlands 

IADIS International 
Conference on Internet 
Technologies & Society 
2012 

 د.نبيل ميرزا
 د.روال قاسم

 
 

Curtin University 

 
 
28-30/11/2012 

 
 
Perth, Australia 

ASME 2012 International 
Gas Turbine India 
Conference 

 د. هشام مشموشي
 أ.د. علي حمود

Victor Menezes 
Convention Centre – 

Indian Institute of 
Technology 

 
 
01/12/2012 

 
 
Mumbai – India 
 

2nd International 
Conference on Advances 
in Computational Tools 
for Engineering 
Applications (ACTEA-12) 

 أ.د. أنسي عبد العليم
 

 
 

NDU 

 
 
12-15/12/2012 

 
 
Lebanon 

2nd International 
Conference on Advances 
in Computational Tools 
for Engineering 

  أ.د. علي حيدر
 

NDU 

 
 
12-15/12/2012 

 
 
Lebanon 
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اسم عضو هيئة  الندوة/اسم المؤتمر
 التدريس

 المكان التاريخ الجهة المنظمة

Applications (ACTEA-12) 

ACTEA 2012 أ.د. أحمد بالل  
NDU 

 
12/12/2012 

 
Lebanon 

ACTEA 2012 د. حمزة عيسى 
ا.د. صبحي أبو 

 شاهين

 
NDU 

 
12/12/2012 

 
Lebanon 

14th International 
conference on Ultimate 
Integration On Silicon 

  د. حمزة عيسى
University of Warwick 

 
March, 2013 

 
UK 

International Conference 
on Renewable Energy 
and its Future in the Arab 
World, ICREFAW 

 د. أسامة السمني
 د. أسامة مخيمر

 
Petra University 

 
 22-24/4/2013 

 
Jordan 

CM-MFPT 2013 – British 
institute for Non-
Destructive Testing 

 د. هادي أبو شقرا
 د. رمزي فياض

British institute for Non-
Destructive Testing 

 
18-20/06/2013  

Krakow – 
Poland 

ITC-CSCC (The 
International Technical 
Conference on Circuit, 
Systems, Computers and 
Communications) 

  أ.د. علي حيدر
 

IEICE and IEEE 

  
 
15-18/7/2012 

 
 
Sapporo, Japan 

Fluid Power 2013 د. هادي أبو شقرا 
 د. رمزي فياض

 
University of Maribor 

  
19-20/09/2013 

 
Slovenia 

 

 فرع طرابلس–كلية الهندسة 

 

اسم عضو هيئة  الندوة/المؤتمراسم 
 التدريس

 المكان التاريخ الجهة المنظمة

CITS 2013 د. هبة عبدهللا IEEE ٥-۷ ۲۰۱۳إيار اليونان -أثينا   

LAAS 2013, International 
Science Conference 

الجامعة اللبنانية  د. هبة عبدهللا
 (LAU)األميركية 

۲۰۱۳نيسان  ٦-٥ لبنان -بيروت    

CITS 2013 د. وسيم عيتاني IEEE ٥-۷ ۲۰۱۳إيار اليونان -أثينا   

LAAS 2013, International 
Science Conference 

الجامعة اللبنانية  د. وسيم عيتاني
ة األميركي (LAU) 

۲۰۱۳نيسان  ٦-٥ لبنان -بيروت    

The 3rd International لبنان -بيروت حزيران  ۲۱-۱۹الجامعة األميركية في  د. يمني زيادة  
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اسم عضو هيئة  الندوة/المؤتمراسم 
 التدريس

 المكان التاريخ الجهة المنظمة

Conference on 
Communications and 
Information Technology 
(ICCIT-2013) 

 ۲۰۱۳ (AUB)بيروت

Periodic Tutorial at Center 
Azm-Lebanese University 

۲۰/۱۲/۲۰۱۲ الجامعة اللبنانية د. روال نجا  Doctoral school-
-الجامعة اللبنانية

 طرابلس
IEEE Communications 
Society Lebanon Chapter 
ComSoc Tutorial 

 IEEE د. روال نجا
Communications 

Society 

۱۷/٥/۲۰۱۲   AUB) الجامعة
 األميركية في بيروت

IEEE Communications 
Society Lebanon Chapter 
ComSoc Tutorial 

 IEEE د. روال نجا
Communications 

Society 

۱/٦/۲۰۱۳ الجامعة األميركية  
 للعلوم و التكنولوجيا

(AUST) 
IEEE 25th Chinese Control 
and Decision Conference 
(CCDC 2013). 

۲۰۱۳أيار  ۲۷-IEEE ۲٥ د. شادي نهرا الصين -غيانغ   

Electrical Installation نقابة المهندسين  د. شادي نهرا- 
 طرابلس

۲۰۱۲أيلول   -نقابة المهندسين  
 طرابلس

Towards 3.9G-4G mobile 
cellular platforms 

 

-الجامعة األميركية  د. هبة عبدهللا
 بيروت

۱٦/۱۰/۲۰۱۲ -الجامعة األميركية   
 بيروت

Wireless Vehicular Networks 
for Car Collision Avoidance. 
 

 Doctoral د. روال نجا
institute الجامعة

طرابلس-اللبنانية  

۲/۱۱/۲۰۱۲  Doctoral 
institute الجامعة

طرابلس-اللبنانية  

Energy Production 
from Water Sources 

 

 -نقابة المهندسين  د. محمود نشابة 
 طرابلس

۸/۱۲/۲۰۱۲  –نقابة المهندسين  
 طرابلس

Network Dimensionning الجامعة اليسوعية في  د. روال نجا
 USJبيروت 

كانون الثاني  ۱۷-۲۱
۲۰۱۲ 

الجامعة اليسوعية في 
 USJبيروت 

Innovative Networks & 
Telecom Services 

الجامعة اليسوعية في  د. روال نجا
 USJبيروت 

۲۰۱۳شباط  ۸-۱٦ الجامعة اليسوعية في  
 USJبيروت 

 
 

 للكلية في الجامعة بيان بالنشاط العلمي -ب 

 حرم الجامعة في الدبية: –كلية الهندسة 

مايو  ۱٦بتاريخ   National Instrumentsحضور اليوم االكاديمي و المنظم من قبل  -
 فندق موفينبيك -بيروت – ۲۰۱۳
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ألقى الدكتور علي حمود محاضرة عامة في كلية الهندسة المعمارية عن أنظمة مكافحة  -
  ۲۰۱۲ديسمبر   ٥الحريق و قراءة الخرائط الميكانيكية. 

رة عامة لقسمي الهندسة المدنية و الهندسة الميكانيكية ألقى الدكتور علي حمود محاض -
 ۲۰۱۳إبريل  ۱۸عن تطبيقات المضخات متغيرة السرعة و تطبيقاتها في المباني. 

 & SWIMMING POOLS’ DESIGN OPERATION “دورة بعنوان: -
MAINTENANCE”  مركز اإلستشارات   -جامعة بيروت العربية   –من خالل– 

 تمربرنامج التعليم المس
ف��ي الجامع��ة اإلس��المية ف��ي  ITASF FYPs- competitionق��ام ا.د. دمحم البن��ا بحض��ور  -

 . ۲۰۱۲لبنان, خلدة, في تشرين الثاني 
 Beirut Digitalقام أ.د. أنسي عبد العليم بتمثيل جامعة بيروت العربية في حفل إفتتاح  -

District  ۲۰۱۲في أيلول  
محاضرات في الصوتيات لطلبة الفصل الرابع في قام أ.د. أنسي عبد العليم بإلقاء أربع  -

 ۱۰/٥/۲۰۱۳إلى  ۱۷/٤كلية العمارة من 
 ITASF FYPs- competitionقام ا.د. زياد عثمان بالمش�اركة كعض�و ف�ي لجن�ة تحك�يم  -

 .۲۰۱۲في الجامعة اإلسالمية في لبنان, خلدة, في تشرين الثاني 
في   IEEE Student Branchية مع قام ا.د. زياد عثمان بتنظيم عدد من الندوات العلم -

 جامعة بيروت العربية
 StartUp Weekend Beirut 2012قام د. نبيل ميرزا ود. روال قاسم بالمشاركة في  -

 Berytech Technological Pole USJمع عدد من طلبة برنامج الحاسب اآللي في 
  ۲۰۱۲تموز  ۸-٦من 

 IT Day and hosting Microsoft to قام د. نبيل ميرزا ود. روال قاسم بتنظيم  -
launch Imagine Cup Competition 2013  بحضور كامل أعضاء برنامج

 الحاسب اآللي.
 Arabnet Developper ق���ام د. نبي���ل مي���رزا ود. روال قاس���م بالمش���اركة ف���ي -

Tournament  م����ع ع����دد م����ن طلب����ة برن����امج الحاس����ب اآلل����ي ف����يBerytech 
Technological Pole USJ  13في Oct 2012 

 Mount Lebanon ق��ام أ.د. حام��د نص��ار ود. نبي��ل مي��رزا ود. روال قاس��م بتنظ��يم -
Startup Weekend Competition 2012  ف�ي جامع�ة بي�روت العربي�ة ح�رم الدبي�ة

   November 2012 18-16من

 November 2012 23في  World Standards Dayقام أ.د. علي حيدر بحضور  -
المنعقد في جامعة   Amateur Radio Meetingحاضرة في ألقى أ.د. حامد نصار م -

 December 2012 10بيروت العربية حرم الدبية في 
المنعقد في جامعة سيدة اللويزة  IEEE-ACTEA’12قام أ.د. علي حيدر بالمشاركة بتنظيم  -

 .  December 2012 15-12ذوق مصبح من 
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قام أ.د. أنسي عب�د العل�يم و أ.د. أحم�د ب�الل و أ.د. عل�ي حي�در م�ع طالبه�م بتق�ديم أوراق  -
 15-12المنعقد في جامع�ة س�يدة الل�ويزة ذوق مص�بح م�ن  IEEE-ACTEA’12بحثية في 

December 2012  . 
 iPad Development in Education بالمش���اركة ف���ي ق���ام د. نبي���ل مي���رزا -

workshop 13في في مجمع الموفمبيك February 2013 
قام أ.د. حامد نصار و أ.د. علي حيدر ود. نبيل ميرزا مع عدد من طلبة برنامج الحاس�ب  -

 Second National Mobile Programming Contest for اآلل��ي بحض��ور
University Students in Lebanon NMPC II  21ف�ي وزارة اإلتص�ا الت ف�ي 

February 2013 
  AUT في جامعةByblos StartUp Weekend المشاركة فيب قام د. نبيل ميرزا -

 March 2013 1في  حاالت
 

ف�ي الش�رق األوس�ط  Appleقام د. نبيل ميرزا بتنظيم محاضرة للس�يد عم�اد س�نو م�وزع  -
 6" ف�ي ف�رع الجامع�ة ف�ي ط�رابلس ف�ي Mobility Trend in Education بعن�وان "

March 2013 
 Intel Science andو ف��ي لجن��ة تحك��يم ف��ي ق��ام ا.د. حام��د نص��ار بالمش��اركة كعض�� -

Technology Fair  22في جامعة الكسليك في March 2013 
لطلب��ة برن��امج   FlowOn workshop with Netwaysق��ام د. نبي��ل مي��رزا بتنظ��يم  -

 22and 29 March 2013الحاسب اآللي في حرم الدبية في 
الحاسب اآلل�ي عل�ى الج�ائزة  حصل د. نبيل ميرزا ود. روال قاسم وعدد من طلبة برنامج -

ف�ي   Imagine Cup Lebanonاألولى في كل من فئات اإلبتكار والمواطنة العالمية في 
Microsoft Headquarter in Lebanon Down Town  23في April 2013 

 North Lebanon ق��ام أ.د. حام��د نص��ار ود. نبي��ل مي��رزا ود. روال قاس��م بتنظ��يم -
Startup Weekend Competition 2013  في جامعة بيروت العربية فرع طرابلس

 April 2013 28-26من
 Security Days : The Hacker’s Lab & Theبحضور  قام د. نبيل ميرزا -

Protection Theories في جامعة AUT  11-10في  حاالت May 2013 
 

 May 20في حرم الدبية ف�ي  Learnnet presentationبحضور  قام د. نبيل ميرزا  -
2013 

ق��ام أ.د. عل��ي حي��در بتمثي��ل جامع��ة بي��روت العربي��ة ف��ي المؤسس��ة العام��ة للمواص��فات  -
LIBNOUR 

بتمثي��ل جامع��ة بي��روت العربي��ة ف��ي المؤسس��ة العام��ة للمواص��فات  يح��ي تمس��احق��ام أ.د.  -
LIBNOUR في موضوع تسليح الخرسانة والقضبان الشديدة التماسك ومواد البناء 
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ح�ول موض�وع ت�رميم االبني�ة المتص�دعة أقيم�ت ف�ي نقاب�ة  ألقى  أ.د. يحي تمس�اح ن�دورة -
 .۲۰۱۳المهندسين في طرابلس خالل شهر نيسان 

المرك��ز العرب��ي ل��دعم  -ق��ام أ.د. عل��ي حي��در بتمثي��ل جامع��ة بي��روت العربي��ة ف��ي معب��ر -
 البرمجيات الحرة و مفتوحة المصدر

 فرع طرابلس –كلية الهندسة 

 بعنوان :  الهندسة الكهربية و الحاسب اآللي محاضرة ألقت د. روال نجا،أستاذ مساعد في قسم -
Wireless Vehicular Networks for Car Collision Avoidance 

 و ذلك خالل شهر تشرين الثاني في حرم الجامعة في طرابلس.
 

 محاضرة بعنوان: ،أستاذ مساعد في قسم الهندسة المدنية و البيئية ألقى د. زاهر أبو صالح -
 “Punching shear capacity with hair pin shaped reinforcement”  و ذلك يوم

 في حرم الجامعة في طرابلس. ۲۲/۲/۲۰۱۳الجمعة في 
 
 ألقى د. محمود نشابة،أستاذ في قسم الهندسة المدنية و البيئية محاضرة بعنوان : -

 Eco Hydrology of water limiting Ecosystems  
 في حرم الجامعة في طرابلس. ۱۹/٤/۲۰۱۳و ذلك يوم الجمعة في 

 

 ُ  : المنح والجوائز:ثالثا

 المنح: -۱
 المنح الممنوحة من جهات خارجية -أ 

مرك�ز التكنولوجي�ا و الطاق�ة بتموي�ل م�ن األتح�اد  مقدم�ة م�ن  EURO 10,000 ج�ائزة مالي�ة بمبل�غ  -
 االوربى.  

$  مقدمة من دار الهندسة (شاعر و شركاه) مع المشاركة الفنية و الهندسية    15,000منحة مالية بمبلغ -
للشركة لتنفيذ مشروع استغالل الطاقة المهدرة من غ�ازات األنبع�اث م�ن موال�دات ال�ديزل الدارة أجه�زة 

 التبريد و التسخين بالتعاون  مع شركة ويبكو ش.م.ل.
   ”Multi-National Company  “Thermax$ مقدم�ة م�ن ش�ركة  ۱۳۰۰۰منح�ة مالي�ة بمبل�غ  -

(www.thermaxindia.com)    كمساهة فى مشروع توفير الطاق�ة تح�ت بن�د ش�راء ماكين�ة التبري�د
 $.۲۸۰۰۰$ بدالً من    15,000الخاص بالمشروع بمبلغ

 )  (www.spxcooling.comاالمريكي��ة SPX$ مقدم��ة م��ن ش��ركة  ۱۰۰۰۰منح��ة مالي��ة بمبل��غ  -
$ ب�دالً م�ن    5,000كمساهة فى مشروع توفير الطاق�ة تح�ت بن�د ش�راء ماكين�ة خ�اص بالمش�روع بمبل�غ

15000.$ 

http://www.thermaxindia.com/
http://www.spxcooling.com/
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كمس�اهة ف�ى    (Acemco www.acemco.com.lb$ مقدمة من ش�ركة ِ ٤۰۰۰منحة مالية بمبلغ  -
 .$   4,000مشروع توفير الطاقة تحت بند شراء ماكينة خاص بالمشروع بمبلغ

 حم�دى ال�دكتور واألستاذ جودة عصام الدكتور األستاذ من كل فى متمثال الهندسة المدنية قسم مشاركة تم -
 ووضع المنتشرة الجوفية المياة ألبار بيانات قاعدة لعمل  البقاع فى والتنمية البيئة أبحاث مركز مع سيف

 فرنس��ا م��ن تموي��لعل��ى  حص��ل المش��روع ه��ذا.  البيئي��ة والملوث��ات الجوفي��ة المي��اة حرك��ة لرص��د برن��امج
 الجوفي�ة المي�اه حرك�ة ورص�د البيان�ات قاع�دة إلس�تكمال البق�اع ف�ى للمرك�ز إمكاني�ات تقديم فى للمساهمة

 مخ�اطر درئ"  عن�ون تح�ت بحث�ى مقت�رح بتق�ديم العلمي�ة للبحوث الوطنى المجلس مع المشاركة وإمتداد
 وإس�تخدامها الفيض�ان مي�اه توجي�ه إعادة إلى يهدف مقترح وهو" بلبنان القاحلة شبه المناطق فى الفيضان

 مصر بجنوب توشكا لمشروع مشابه وهو وغيرها وصناعية زراعية جديدة مجتمعات إنشاء فى
 

 رابعاً: العالقات الخارجية:

 الهيئات المحلية والدوليةالتواصل مع  - أ
 حرم الجامعة في الدبية –كلية الهندسة 

 
ق��ام أ.د.  ص��بحي اب��و ش��اهين و د. حم��زة عيس��ى بالمش��اركة باإلش��راف م��ع فرنس��ا  عل��ى رس��الة  -

 الدكتوراه للمهندسة هبة الحلبي.
 
 

 التواصل مع الهيئات المحلية والدولية - ب
 حرم الجامعة في الدبية –كلية الهندسة 

 Entrepreneurship inبتمثي��ل الجامع��ة ف��ي برن��امج  ال��دكتور ه��ادي اب��و ش��قراق��ام  -
Technology  ضمن مشروعTEMPUS  في بلجيكا 

قام قسم الهندسة الصناعية واالدارية برزيارات علمية للمعامل اللبنانية حيث تم التوصل  -
نذكر  الى اتفاقيات مع مدراء المصانع لتوظيف عدد من الخرجين، ومن هذه المعامل

 Davis Langdonمعمل سبلين لالسمنت، معمل الزعني للحديد، و شركة 
وتــــم  HRبقســـم الجبيلـــي للمولــــدات الكهربائيـــة  تـــم إستضـــافة بعـــض فريــــق العمـــل بشـــركة  -

طرح بعض المقررات التي تسـاهم علـى تطـوير العلمـي لمهندسـيها وذلـك ضـمن األتفاق على
 Continuous Educationبرنامج 

تـــم االجتمـــاع مـــع رئـــيس بلديـــة "الال" بمدينـــة البقـــاع الغربـــى مـــع الـــدكتور / محمـــد خمـــيس  -

بهـــدف مناقشـــة مشـــروع تـــوفير الطاقـــة فـــى البلديـــة مـــن خـــالل التنســـيق مـــع مركـــز البيئـــة و 

 فرع البقاع.–الطاقة لجامعة بيروت العربية 

http://www.acemco.com/
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ة التقنيــة و الفنيــة تــم عقــد أجتمــاع مــع المركــز اللبنــانى للطاقــة الشمســية لمناقشــة المشــارك -

للمشـروع المقـدم مـن الــدكتور / محمـد خمـيس فـى أســتخدام الطاقـة الشمسـية فـى الزراعــة و 

 فرع البقاع.–التحلية تنسيقًا مع مع مركز البيئة و الطاقة لجامعة بيروت العربية 

تـم عقـد أجتمـاع مـع القسـم الهندسـى بــدار الهندسـة (شـاعر و شـركاه) مـع الـدكتور / محمــد  -

فــرع الدبيــة –غــرض التعــاون المشــترك بــين دار الهندســة و جامعــة بيــروت العربيــة خمــيس ب

 فى تنيفيذ مشروع توفير الطاقة بحرم الجامعة بالدبية .

تم عقد أجتماع  مع فريق العمل بشركة غدار و تم األتفـاق علـى مسـاندة الطـالب فنيـًا فـى  -

 العام .مشروع التخرج فى البحث المتعلق بتطوير العمل لديهم هذا 

 
 فرع طرابلس: –كلية الهندسة 

حضور الندوة البيئية حول:" أهمية تنمية السياحة البيئية في الشمال" التي تنظمها نقابة  -

 طرابلس. -في مبنى نقابة المهندسين ٢٣/٢/٢٠١٣المهندسين في طرابلس في 

واقع و ندوة تنظمها نقابة المهندسين في طرابلس بعنوان :"معرض رشيد كرامي الدولي،  -

 في مبنى نقابة المهندسين في طرابلس. ١٩/٤/٢٠١٣آفاق" و ذلك يوم الجمعة في 

 

 خامساً: النشاطات الطالبية:

 النشاطات العلمية -۱
 حرم الجامعة في الدبية –كلية الهندسة 

 
بزيارات علمية لكل من معمل الزعني  بقسم الهندسه الصناعيةقام اعضاء هيئة التدريس  -

حيث تم ، شركة سويدان للبناء والصليب االحمر اللبناني للحديد، معمل سبلين لالسمنت
 تخرجالع يرامشعدد من االتفاق على 

، امشروع ۱۳۰ بلغ عددها المشاريع من  عددالكلية   في اليوم الهندسي بشارك طالب  -
 لتحديد افضل ثالثة مشاريع فى كل تخصص.وتم تقييم المشاريع من لجان خارجية 
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 فرع طرابلس:  –كلية الهندسة 

 Sixth IEEEحضور طالب من قسم الهندسة الكهربية و الحاسب اآللي لمحاضرة بعنوان:  -
Lebanese Communications Workshop 2012    و ذلك في جامعة البلمند تحت إشراف

 .۱۷/۱۱/۲۰۱۲األساتذة د. يمني زيادة و د. شادي نهرا و و ذلك في 
 

مشاركة الطالب جاد قونيلي من قسم الهندسة الميكانيكية، بإسم الجامعة  في سباق اليخوت  -
و قد  ۲/٥/۲۰۱۳الصغيرة ذات التحكم عن بعد الذي نظم في الجامعة األميركية في بيروت في 

 فاز الطالب جاد قونيلي بالمرتبة األولى.
في حرم الجامعة في الدبية و قد قدم  ۷/٥/۲۰۱۳المشاركة في اليوم الهندسي الخامس عشر في  -

مشاريع و قد تم ذلك تحت إشراف السادة أعضاء هيئة التدريس في مختلف  ۸الطالب عدد 
 حاسب اآللي جائزة.األقسام، و قد نال مشروع من قسم الهندسة الكهربية و ال

قيام طالب قسم الهندسة المدنية و األستاذ المشرف د. فرح حمصي بزيارة علمية إلى شركة  -
 و ذلك ضمن إطار الدراسة. ۱۰/٥/۲۰۱۳في شكا في   Holcimالترابة 

 في حرم الجامعة في طرابلس. ۱۱/٥/۲۰۱۳المشاركة في يوم األنشطة الطالبية و ذلك في  -
 
 

 الالمنهجيةالنشاطات  -۲
  فرع طرابلس –كلية الهندسة 

 Mount Lebanon Startup Weekend Competition 2012حضور مسابقة  •
إلى  ۱٦/۱۱/۲۰۱۲و ذلك من  Kauffmanالتي تنظمها جامعة بيروت العربية و منظمة 

 في حرم الجامعة في الدبية مع حضور مدير الكلية و الطالب و األساتذة. ۱۸/۱۱/۲۰۱۲
 
في حرم  Gaetano Plasmatiحضور ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي أقامها الفنان اإليطالي  •

 .۲٤/۱۱/۲۰۱۲الجامعة في طرابلس يوم السبت 
 

التي  North Lebanon Startup Weekend Competitionالمشاركة في فعاليات مسابقة  •
فيها عدد من طالب الكلية من  ينظمها مركز ريادة األعمال في جامعة بيروت العربية،و التي شارك

 في حرم الجامعة في طرابلس. ۲۸/٤/۲۰۱۳لغاية  ۲٦/٤/۲۰۱۳خالل مشاريع أفكار و ذلك من 
 

حضور معرض الكتاب و مشاركة الجامعة من خالل إقامة جناح خاص بها و حضور عدد من  •
في ۲۰۱۳/ ۱۲/٥و لغاية  ۱/٥/۲۰۱۳الطالب على مدار أيام المعرض في جناح الجامعة و ذلك من 

 طرابلس. –معرض رشيد كرامي الدولي 
 

 داخل الجامعة و خارجها:مشاركة الطالب في نشاطات رياضية مختلفة  •
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مشاركة الطالب و الفرق الرياضية في الجامعة في عدة بطوالت و مباريات رياضية في ألعاب  -
 مختلفة.

بين الطالب و األساتذة و ذلك المشاركة في يوم األنشطة الطالبية الذي تتضمن مباريات رياضية  -
 في حرم الجامعة في طرابلس. ۱۱/٥/۲۰۱۳في 

حضور حفل توزيع الميداليات على الطالب المشاركين في البطوالت الرياضية  التي جرت  -
 . ۱٥/٥/۲۰۱۳خالل العام الدراسي،و ذلك يوم األربعاء في 

 
 :مشاركة الطالب في عدة نشاطات ترفيهية •

الذي ينظمه قسم النشاطات الطالبية و ذلك يوم    OPEN Day  مفتوحالمشاركة في اليوم ال -
 في فرع طرابلس. ٤/۱۰/۲۰۱۲الخميس في 

حضور العشاء السنوي الذي ينظمه مكتب النشاطات الطالبية في فرع طرابلس  و ذلك يوم  -
 في طرابلس.  Nostra Casaفي مطعم  ۲۳/۲/۲۰۱۳السبت 

 مناطق في لبنان بمشاركة بعض األساتذة.القيام برحالت ترفيهية إلى عدة  -
 

 
 

 :الثقافيسادساً: النشاط 

 حرم الجامعة في الدبية –كلية الهندسة 

بالتعاون مع مركز االستشارات بجامعة بيروت العربية برنامج التعليم المستمر ف�ى إعط�اء دورة خاص�ة  -
 بعنوان أداء و تصميم المبادالت الحرارية للدكتور / دمحم خميس.  

-۱إعطاء محاضرة بعنوان أنواع و تصميم أجهزة التكيي�ف المرك�زى لطلب�ة الهندس�ة المعماري�ة بت�اريخ  -
۰۳-۲۰۱۳  

  فرع طرابلس –كلية الهندسة 
 

حضور العشاء السنوي الذي أقامه رئيس الجامعة أ.د. عمرو العدوي بمناسبة بداية العام الجامعي  •
 في حرم الدبية. ۲۹/۹/۲۰۱۲الجديد، يوم السبت 

سنة ، بدعوة من  ۱٥۰حضور حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري لسراي زحلة لمناسبة اليوبيل  •
في سراي زحلة في  ۱۳/۱۰/۲۰۱۲محافظ البقاع و برعاية رئيس الجمهورية و ذلك يوم السبت 

 البقاع.
 في مركز الصفدي الثقافي  يوم الجمعة Gaetano Plasmatiحضور معرض صور للفنان اإليطالي  •

. و كذلك حضور ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي أقامها الفنان المذكور في حرم  ۲۳/۱۱/۲۰۱۲
 مع مشاركة الطالب.۲٤/۱۱/۲۰۱۲الجامعة في طرابلس يوم السبت 

حضور محاضرة للمحامية األميركية اللبنانية د.جومانا كيوز بعنوان :" دور المرأة في المجتمع"، و  •
 في حرم الجامعة في طرابلس. ۲۹/۱۱/۲۰۱۲ذلك يوم الخميس في 
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حضور لقاء و حوار مع المحلل السياسي الصحافي االستاذ سركيس نعوم ، حول موضوع :" لبنان و  •
في حرم الجامعة في  ۱۱/۱/۲۰۱۳المتغيرات في العالم العربي و المنطقة" ، و ذلك يوم الجمعة 

 طرابلس.
ة الهندسة المعمارية في جامعة بيروت حضور حفل عشاء تكريمي لمناسبة اليوبيل الذهبي لكلي •

 بيروت.  –في فندق فينيسيا  ۲۲/۱/۲۰۱۳العربية، و ذلك يوم الثالثاء في 
حضور حفل غداء تكريمي  يقيمه معالي وزير النقل أ. غازي العريضي تكريما" لوزير النقل التونسي  •

 طرابلس  –في مطعم دار القمر  ۲۸/۱/۲۰۱۳أ. كريم الهاروني، و ذلك في 
حضور لقاء و حوار مع سعادة األستاذ سمير فرنجية حول: "ربيع لبنان و إمكانية تجديده "،  بدعوة  •

 في حرم الجامعة في طرابلس. ۸/۲/۲۰۱۳من رئيس الجامعة ، و ذلك في 
حضور حفل توقيع و مناقشة كتاب لمعالي وزير األشغال العامة و النقل األستاذ غازي العريضي  •

 في حرم الجامعة في طرابلس. ۲۲/۲/۲۰۱۳ة"، و ذلك يوم الجمعة فيبعنوان:"عرب بال قضي
حضور حفل توزيع جوائز "فكرة" لإلبداع و البحث العلمي، الذي تنظمه الجمعية اللبنانية لدعم البحث  •

العلمي بالتعاون مع الوكالة الفرنكوفونية الجامعية و بمشاركة     د. روال نجا التي نالت جائزة أفضل 
 في مبنى السراي الحكومي في بيروت. ۲۰/٤/۲۰۱۳للشباب، يوم السبت بحث علمي 

حضور حفل إفتتاح قاعة المسافرين في مرفأ طرابلس، من تنظيم مصلحة إستثمار مرفأ طرابلس،  •
 في حرم مرفأ طرابلس. ۲٥/٤/۲۰۱۳وبحضور وزير األشغال العامة و النقل، وذلك يوم الخميس 

كة الجامعة من خالل إقامة جناح خاص بها و ذلك من حضور إفتتاح معرض الكتاب و مشار •
 طرابلس. –في معرض رشيد كرامي الدولي ۲۰۱۳/ ۱۲/٥و لغاية  ۲۰۱۳/٥/۱

 
 سابعاً: مقترحات الكلية وتصورها المستقبلي:

 

حرم الجامعة في الدبية –كلية الهندسة   

 
 

والبيئية، الهندسة لبرامج الهندسة المدنية ABET التقدم للحصول على االعتماد من هيئة  -
 الكهربية والحاسب اآللي، الهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية واالدارية.

 Petroleum Engineeringبرنامج لمرحلة البكالوريوس  إعداد -
 تفعيل نشاطات الطالب الالمنهجية وتشجيع العمل بروح الفريق -
ً لمعايير لتقوم بدورها الهام في تطوير  قسمتفعيل لجنة المقررات بال - المقررات طبقا

 الجودة.
 تشكيل لجان محورية لوضع استراجية لرؤية الكلية المستقبلية. -
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 فرع طرابلس –كلية الهندسة 

 تطوير البحث العلمي و ذلك من خالل: -۱
تشكيل فرق للبحث العلمي من األساتذة الموجودين حاليا" للعمل معا" من خالل نقاط أبحاث  تجمع   •

 بينهم و ذلك لإلستفادة و نقل الخبرات فيما بين أعضاء هيئة التدريس و بين األقسام المختلفة .
بتدريس بعض المشاركة مع كلية الهندسة في الدبية في مجاالت الدراسات العليا سواء باإلشراف أو  •

 المقررات.
نظرا" للتطورالسريع في برامج الحاسب اآللي المستخدمة في مختلف مجاالت الهندسة، نقترح  -۲

التحضير لدورات تدريبية من خالل أعضاء هيئة التدريس في الفرع و ذلك إلكساب الخريجين و 
 المهندسين الخبرات الالزمة لمجاراة التطور في سوق العمل. 

التعليمي من الناحية العملية و ذلك من خالل التركيز على التدريب الصيفي للطالب  تطوير البرنامج -۳
 مما يتيح لهم إكتساب الخبرة العملية.

التواصل مع المجتمع في الشمال من خالل بعض الندوات و محاولة التعرف على مشاكله و العمل  -٤
 على وضع تصور لحلها إن أمكن .

 الهندسي و خدمة المجتمع في شمال لبنان أن تكون الكلية رائدة في المجال -٥
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