
 التقرير السنوي لكلية الهندسة

 6201-5201للعام الجامعي 

 إنجازاتهامقدمة عن الكلية وأبرز : أولا 

  حرم الجامعة في الدبية: –كلية الهندسة 

 لبنان يف الهندسي التعليم طليعة فيو الهندسة كليات أكبر منفي جامعة بيروت العربية  الهندسة كليةتعتبر 

 الكفاءات ذوي مهندسين تخريجل والتميز واألصالة واالبتكار واإلبداع النقدي التفكير الهندسة كلية تعزز. والمنطقة

 .وعالميا وإقليميا محليا للمنافسة ونيصلح العالية

واسعة. هذه األقسام هي: قسم الهندسة الكهربية والحاسب ومناهج  برامج تغطي أقسام خمسة الهندسة كلية شملت

ة الصناعية واإلدارية وقسم هندسااللي، قسم الهندسة المدنية والبيئية، قسم الهندسة الميكانيكية، قسم الهندسة 

البترول. تلبية لحاجات السوق اللبناني بشكل خاص والشرق األوسط بشكل عام، ستبدأ الكلية برنامجين جديدين 

داث العمل على استح أطلقت كلية الهندسةكما  .الطبية الحيوية الهندسةبرنامج والهندسة الكيمائية  ما برنامجهو

 .لبنانيال المجتمع في النفط ومعالجة الغاز مجال في الرئيسية القضايا معالجة من شأنه جديد ماجستير برنامج

 .المرورية بالسالمة خاص ماجستير برنامج مشروع إعداد وتسعى الكلية على

 .البرنامج الى جديدا طالبا 40 يقارب ما انتسب حيث عاليانال استقطابا  رطبقت الكلية نظام جديد لمرحلة الماجستي

 تحققت وسوف ABET من وكالة االعتماد البكالوريوسالكلية الى نيل االعتماد الدولي لجميع برامج  تطمح كما

 قبل من حالممنو الدولي االعتماد تمديد تموقد  .تقيدا بقوانين الجامعة التعليمية العملية جودة مراقبة خالل من ذلك

 .09/2017 لغاية وذلك وااللكترونيات االتصاالت هندسة لبرنامج( ABET) الدولية االعتماد جهة

سعت الكلية من خالل جهود عميدها األستاذ الدكتور عادل الكردي وأعضاء هيئة التدريس بكافة االختصاصات 

على حضور مؤتمرات وندوات علمية وورش عمل وتعزيز العالقات الداخلية والخارجية مع الجامعات 

مؤتمرات، اع علمي )اجتم 31يزيد عن  بماوالمؤسسات الخاصة والرسمية. فقد شارك أعضاء هيئة التدريس 

 Université Joseph Fourier UJFجديدة مع جامعة فاقية تا تم توقيعكما ( ... ورش عمل، ندوات علمية

 .الفرنسية

نالت الكلية و .العالمية النفط مهندسي لجمعية لبنان، في مرة وألول جديد، كفرع رسميا بانضمامها الكلية احتفلت

 العديد من المنح والجوائز من جهات داخلية وخارجية ساهمت بتألقها وصعودها نحو األفضل.

إلنتاج ودكتوراه( على زيادة ا رماجستيكما سعت الكلية الى تحفيز أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا )

ميز تالعلمية في دوريات ومؤتمرات علمية مرموقة تليق بمركز الكلية والجامعة.  البحوثلنشر  ذلكالبحثي و

منها في دوريات علمية دولية محكمة  13بحثا علميا  خمسة وعشرينما يزيد عن نشر اإلنتاج العلمي هذه السنة ب

  في مؤتمرات دولية محكمة. 12و

  فرع طرابلس: –كلية الهندسة 

وهي واحدة من خمس كليات  2010/2011فرع طرابلس في العام الجامعي  –ة بدأت الدراسة في كلية الهندس
 في فرع الجامعة في طرابلس. ويوجد في فرع الكلية ثالثة اقسام هي:

 قسم الهندسة المدنية والبيئية -1
 قسم الهندسة الميكانيكية -2
وااللكترونيات وبرنامج قسم الهندسة الكهربية والحاسب اآللي والذي يضم برنامج هندسة االتصاالت  -3

 هندسة القوى واآلالت.
عضو هيئة تدريس متعاقد  15عضواً ،  55، 2015/2016وبلغ متوسط أعداد الهيئة التعليمية في العام الجامعي 

 معاون للتدريس. 20عضو هيئة تدريس منتدب و 20و



في مختلف التخصصات  2014/2015وقد تم تخريج أول دفعة من فرع الكلية في طرابلس في العام الجامعي 
مختبرا" موزعة على أقسام الكلية المختلفة وقد تم تجهيز هذه  15فرع طرابلس  –السابقة. وتضم كلية الهندسة 

 المختبرات بأحدث األجهزة والمعدات التعليمية.
  ومن أبرز اإلنجازات:
دريس برامج الدراسات العليا في ت فرع طرابلس بالتعاون مع كلية الهندسة حرم الدبية، في –شاركت كلية الهندسة 

 مقررات الدراسات العليا واإلشراف على رسائل الماجستير ولجان المناقشة.
توجيه بعض مشاريع التخرج الخاصة بالطالب إلى دراسة وتقديم حلول لبعض المشاكل التي يعاني منها شمال 

 لبنان وذلك دعما" لدور الكلية والجامعة في الشمال.
 فرع طرابلس على الموقع اإللكتروني الخاص بالجامعة. –لية الهندسة تحديث صفحة ك

  



ا   البرامج الدراسية: ثانيا

 مرحلة البكالوريوس  -1

 تطوير اللوائح والمعايير: -أ

  حرم الجامعة في الدبية: –كلية الهندسة 

نت وأعل الحيوية الطبية الهندسةلبرنامج اذن مباشرة التدريس الهندسة كلية نالت  -

 .عن بدء قبول طلبات االلتحاق للعام األكاديمي القادم

دء وأعلنت ب نالت كلية الهندسة اذن مباشرة التدريس لبرنامج الهندسة الكيميائية -

 .قبول طلبات االلتحاق للعام األكاديمي القادم

ف بإدارة مل يتعلقنظرا للظروف البيئية المتردية في لبنان منذ حوالي عام فيما  -

لفات الصلبة ونظرا لعدم وجود كوادر متخصصة في هذا المجال بشكل يغطى المخ

كافة متطلبات هذا االمر بغض النظر عن ملفات الدولة فقد تم فتح مشروع جديد 

 (Solid Waste Management) :ألول مره لطلبة البكالوريوس تحت عنوان

وم ستاذ هندسة العلبقسم الهندسة المدنية والبيئية ممثال في الدكتور حمدي سيف ا

البيئية وذلك بالتكامل مع قسم الهندسة الميكانيكية ممثال في الدكتور احمد عبد النبي 

وبالتعاون مع المهندسة آية الزين بإدارة التنظيم المدني في بلدية صيدا والحاصلة 

 10على ماجستير ودكتوراه من جامعة بيروت العربية في هذا المجال وتم قبول 

م الهندسة المدنية والبيئية وتم تقسيم الطالب على مجموعتين لعمل طالب من قس

 10قبول  كما تم دراسة علميه على ارض الواقع في منطقة النبطية ومنطقة الدبية.

طالب بقسم الهندسة الميكانيكية قاموا بعمل الدراسة الخاصة بالمكونات الميكانيكية 

 الب قسم الهندسة المدنية والبيئية.ألعمال ادارة المخلفات الصلبة بالتكامل مع ط

 وعدد العلمي المحتوى حيث من الكلية في األقسام بجميع الالئحة مراجعة تم -

 ذلكو الهندسي التعليم تطوير نحو الجامعة سياسة مع يتماشى بما المعتمدة الساعات

 .(ABET) الدولية المعايير مع يتفق بما

 ةمدى تحقق األهداف المرجوالطالب في كل مقرر بغرض معرفة  رأيتم استطالع  -

 ية.متدريس المادة العل( وكذلك مدى فعالية طرق ILOsمن المقرر )

تحقق األهداف الطالب في المرحلة النهائية للتحقق من مدى  رأيتم استطالع  -

 Exitللتخصصات المختلفة ) في مرحلة البكالوريوس من البرنامج ةالمرجو

Surveys). 

ودة الج مركز ضمان طبقا لما اقترحتهتم تدريسها  التيملفات المقررات  تم تعديل -

 .بالجامعة

 تخصصات: استحداث -ب

  حرم الجامعة في الدبية: –كلية الهندسة 

 Biomedical) الحيوية الهندسة الطبيةاستحدثت كلية الهندسة برنامج  -

Engineering) الكامل لالختصاص وضع التصور لتلبية حاجة السوق اللبناني و

 .بناء على معايير دولية



 (Chemical Engineering) الكيميائيةهندسة الاستحدثت كلية الهندسة برنامج  -

لتلبية حاجة السوق اللبناني ووضع التصور الكامل لالختصاص بناء على معايير 

 دولية.

 PCB plotter، Radar) ةجديد ةجهزأباالتصاالت تجهيز وتطوير معمل تم  -

trainer system). 

 :سير الدراسة وانتظامها -ج

  حرم الجامعة في الدبية: –كلية الهندسة 

كل ما يلزم  وقد توفر ،1/9/2015األساتذة والطالب في الدراسة بتاريخ  انتظم -

فصل الخريف بتاريخ  انتهى الدراسي. وقدناجحة لفصل الخريف  النطالقة

18/12/2015. 

 األساتذة بانتظام 8/2/2016بدأ الفصل الدراسي الثاني أي فصل الربيع بتاريخ   -

نتهي هذا الفصل بتاريخ وا، والتمارينالب في حصص المحاضرات والط

27/5/2016.   

 .الدراسيلطالب من بداية العام اعلى  األكاديمي باإلشراف األساتذةقام   -

 تعدت الذينللطالب  وسحب المواد الغيابوإنذارات  األكاديمية اإلنذاراتتم توجيه  -

 نسبة الغياب لديهم الحد المسموح به.

  فرع طرابلس: –كلية الهندسة 

في مرحلة  والبرامج المختلفةبدأت الدراسة في فرع كلية الهندسة في األقسام  -

ي بيروت ف ITالبكالوريوس بتوزيع الطالب على النحو التالي )تبعا" إلحصائية قسم 

 :(2016/ 2015الربيعفي فصل 

o  :طالب 482قسم الهندسة المدنية والبيئية 

o  :طالب 220قسم الهندسة الميكانيكية 

o  :قسم الهندسة الكهربية والحاسب اآللي 

o : طالب 77برنامج االتصاالت والصوتيات 

o  :طالب 54برنامج القوى الكهربية واآلالت 

o  :طالب  833وبذلك يبلغ إجمالي عدد الطالب 

لمدة  18/12/2015و انتهت في 31/8/2015بدأت الدراسة في فصل الخريف:  -

 أسبوع. 15

 15لمدة  27/5/2016 وانتهت بتاريخ 8/2/2016 الربيع: بدأت الدراسة فيفصل  -

 أسبوع.

لمدة  19/8/2016 وتنتهي بتاريخ 20/6/2016 فصل الصيف: تبدأ الدراسة في -

 .أسابيع 8



العام فصلي الخريف والربيع من أعداد الطالب المرشحين للتخرج في  -

 هي كاآلتي: 2015/2016

o  طالب  71: وبيئيةهندسة مدنية 

o  طالب  15: وإلكترونيات اتصاالتهندسة 

o  طالب  12 وآالت:هندسة قوى كهربية 

o  :طالب 22هندسة ميكانيكية. 

 أعضاء هيئة التدريس: -

o  ة أعضاء هيئ 2التحق بفرع الكلية خالل فصل الخريف من هذا العام عدد

بذلك و والبيئية والهندسة الميكانيكيةتدريس جدد في قسمي الهندسة المدنية 

 عضواً هذا وقد استكمل 15عدد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين  يكون

فرع الكلية احتياجاته من أعضاء هيئة التدريس عن طريق االنتداب 

 .والماجيستيرالجزئي من حملة الدكتوراه 

 

 مرحلة الدراسات العليا -2

 اللوائح: تطوير -أ

  حرم الجامعة في الدبية: –كلية الهندسة 

العمل على تطوير الئحة الدراسات العليا من ناحية استحداث  من ءتم االنتها -

 مقررات جديدة.

 وروالدكت الكردى، عادل الدكتور األستاذ شاهين، أبو صبحي الدكتور األستاذ شارك -

 خاص للماجستير برنامج إعداد مشروع انطالق اتاجتماع في هللا عطا يوسف

 العمل ورش عقدت وقد. العربية بيروت جامعة عن كممثلين المرورية بالسالمة

 العربية بيروت وبجامعة2016فبراير  5- 3 بين الفترة في بولندا غدانسك، بجامعة

 البداية هو االختصاص وهذا. 2016 مايو 5- 3 بين الفترة في لبنان الدبية، بحرم

 دول فى المرورية السالمة مجال في الشبكة وتطوير القدرات بناء مشروع في

  (MENA-SAFE) .ولبنان واألردن مصر

 معالجة من شأنه جديد ماجستير برنامجالعمل على استحداث  أطلقت كلية الهندسة -

 سوفو هذا. اللبناني المجتمع في النفط ومعالجة الغاز مجال في الرئيسية القضايا

 على القادرةو المؤهلة المهنية الموارد جديدةال همحتوياتمن خالل  برنامجال وفري

إطالق العمل  وجرى .والخارج لبنان في والغاز النفط صناعة تطوير وإدارة دعم

 الجمعية التعاونية لقاءعلى البرنامج بمشاركة الدكتور رامي حرقوص في 

GOPELC 2016 /10/03-9بتاريخ  رومانيا بوخارست، في. 

 

 

 



 :وانتظامها الدراسةسير  -ب

  حرم الجامعة في الدبية: –كلية الهندسة 

يث اقبال عاليا ح روخاصة برنامج الماجستيشهدت مرحلة الدراسات العليا في الكلية  -

 طالبا جديدا الى البرنامج. 40انتسب ما يقارب 

( لطالب متفوقين في مرحلة Scholarshipsمنح دراسية ) 5تم إعطاء  -

 البكالوريوس.

 . 2015/2016في العام األكاديمي  جميع االختصاصات في ماجستير ئلرسا 8 منح -

في جميع االختصاصات في العام األكاديمي  دكتوراه ئلرسا 4اتمام ومناقشة  -

2015/2016 . 

كل ما يلزم  وقد توفر ،1/9/2015األساتذة والطالب في الدراسة بتاريخ  انتظم -

فصل الخريف بتاريخ  انتهى الدراسي. وقدناجحة لفصل الخريف  النطالقة

18/12/2015. 

 األساتذة بانتظام 8/2/2016بدأ الفصل الدراسي الثاني أي فصل الربيع بتاريخ   -

نتهي هذا الفصل بتاريخ وا، والتمارينالب في حصص المحاضرات والط

27/5/2016.   

  فرع طرابلس: –كلية الهندسة 

الهندسة حرم الدبية فرع طرابلس بالمشاركة مع كلية  –قامت كلية الهندسة  -

 رسائل ماجيستير كالتالي: 7باإلشراف على 

o  واإللكترونياترسالة في تخصص االتصاالت. 

o 3 رسائل في تخصص الهندسة اإلنشائية. 

o 3 .رسائل في تخصص الهندسة الميكانيكية 

 

 

  



ا لثثا  : البحث العلميا

 ومجالته للعام الجامعي الحالي آليات البحث العلمي -1

  حرم الجامعة في الدبية: –كلية الهندسة 

 تم تطوير آليات البحث العلمي في الكلية عبر:

 .دعم أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات العلمية 

العمل على تحديث المكتبة عن طريق اعتماد تقنية المكتبة االلكترونية وتجهيزها  -

 بأهم الدوريات والمجالت العلمية.

 في الكلية. المعامل جميع العمل على تحديث -

الى قائمة المقررات المطلوبة لنيل  Research Methodologyإضافة مقرر  -

 في جميع االختصاصات. ردرجة الماجستي

  فرع طرابلس: –كلية الهندسة 

 تشكيل فريق بحثي من التخصصات المشتركة -

 تنقسم االبحاث في فرع الكلية إلى: -

o ليةاالبحاث التطبيقية والتي تعتمد على التجارب المعم 

o  األبحاث التي تعتمد على النمذجة العددية والنمذجة الرياضية 

 العمل بها( وأبحاث جاريتم نشرها  )أبحاثللعام الحالي  مجاالت البحث العلمي -

 
o Fluid Mechanics 
o Structural Analysis; Geotechnical Engineering; Environmental Engineering; 

Construction Materials 

o Wireless Communications 

o Education 

o Diesel Engine estimation and control 

o Renewable Energy 

 

 أبرز نشاط علمي للعام -2

  حرم الجامعة في الدبية: –كلية الهندسة 

نظمت كلية الهندسة ندوة تحت عنوان: النشاطات المتبادلة بين الجيش اللبناني  -

. حثت 02/03/2016زهر الدين في والجامعات في لبنان ألقاها العميد الركن دريد 

 الندوة على تفعيل العمل في عدة مجاالت من شأنها اثراء البحث العلمي للكلية.

للسفر الى  Erasmus Mundusمنحة من برنامج على  حصول د. حمزة عيسى -

 ألجراء أبحاث علمية لمدة شهر. ريين، فرنسا

للسفر  Erasmus Mundusمنحة من برنامج حصول د. رمزي فياض على  -

 ألجراء أبحاث علمية لمدة شهر. بريطانياالى 



للسفر الى  Erasmus Mundusمنحة من برنامج حصول د. روال قاسم، على  -

 ألجراء أبحاث علمية لمدة شهر. نانت، فرنسا

الماجستير  طالبل الرسائل من ددعأشرف أعضاء هيئة التدريس في الكلية على  -

 .والدكتوراه

 ودكتوراه. رماجستيرسالة  40سجل ما يقارب  -

 علمية محكمة دوليا.( 4)ومؤتمرات  (7) بحثا علميا في دوريات 11نشر ما يقارب  -

تحت عنوان "إدارة  الوطنيالممول من المجلس  البحثينهاية السنة األولى للمشروع  -

بنجاح ميزه نشر بحث علمي المناطق شبه القاحلة فلى لبنان"  فيمخاطر الفيضان 

 . بباريس

تطوير معمل اختبارات التربة لمرحلة البكالوريوس وكذلك يمكن استخدامها إلجراء  -

 بعض األبحاث العلمية. 

 Rigid-2) طارين معدنيينإضافة او تصميم حيث تمتطوير معمل اختبار المواد  -

Steel Frames) ( كــFixture)  جديد مع(Monorail) ماكينة اختبار  الى

( لطالب الدكتوراه.  3m spansالكمرات وذلك بهدف استخدامها لفحص كمرات )

ب قام بها طال بعد اختبار عدة عينات بنجاحنظام الجديد وقد تم التأكد من فعالية ال

الدكتوراه المهندس سامر احمد تحت اشراف أ.د. عدنان المصري و د. زاهر أبو 

 .صالح

عقدت بجامعة رفيق  التيورشة العمل  فير عصام جودة األستاذ الدكتو شارك -

 Water Resources Management: Options“ عنوان:تحت  يريالحر

and Applications to the Lebanese Conditions“ 

Given by Dr. Wolfgang Kirchhof and Dr. Frank-Andreas Weber 

 
The seminar sponsored by the German Embassy and Rafik Hariri University 

(RHU) and is scheduled for Wednesday, April 20 from 2:00 – 4:00 pm at 
RHU campus. 

 

 بنشر األبحاث التالية: عطا هللاقام الدكتور يوسف  -

 W. Bardeesi, Y. Attallah, “Evaluation Of Pavement Conditions And 
Maintenance Works For Road Network In Saudi Arabia”, European Scientific 
Journal October 2015 edition vol.11, No.29 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 
1857- 7431. 

 W. Bardeesi, Y. Attallah, “Economic And Environmental Considerations For 
Pavement Management Systems”, European Scientific Journal October 2015 
edition vol.11, No.29 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431. 

 
، في فندق فينيسيا في ورشة العمل التي عقدت علي حيدراألستاذ الدكتور  شارك -

" المنظمة  الجديدة الرقمية أألجهزة معرض تحت عنوان: " 2/9/2015بيروت في 

 .Motorolaمن قبل شركة 



في مركز البيال،  في ورشة العمل التي عقدت علي حيدراألستاذ الدكتور  شارك -

 الشرق في األمن ومؤتمر معرض تحت عنوان: " 10/9/2015-8بيروت في 

 .SMES" المنظمة من قبل شركة األوسط

 في فندق النكستر، في ورشة العمل التي عقدت علي حيدراألستاذ الدكتور  شارك -

World Congress on  th10 تحت عنوان: " 30/10/2015-29بيروت في 

Engineering Education  المنظمة من قبل شركة "World Congress 

on Engineering Education. 

 
 

 بنشر األبحاث التالية:أعضاء هيئة التدريس في الكلية قام كما  -

 

 هيئة عضو اسم الدورية/المؤتمر اسم
 التدريس

 المكان التاريخ المنظمة الجهة

European Scientific 
Journal 

 European عطا هللايوسف 
Scientific 
Journal 

10/2015  

International Journal of 
Advanced Research in 
Computer Engineering 

and Technology 

. د عيسى، حمزة. د
 قاسم رول

IJARCET 09/2015  

International Journal of 
Enhanced Research in 
Science, Technology & 

Engineering 

د. حمزة عيسى، د. 
 رول قاسم

IJERSTE 02/2016  

Transactions on Electron 
Device Letters 

  IEEE 12/2015 د. حمزة عيسى

Transactions on 
Microwave Theory and 

Techniques 

  IEEE 01/2016 د. حمزة عيسى

XIXèmes Journées 
Nationales Microondes 

 JNM 07/2015 France د. حمزة عيسى

LAAS-Symposium د. حمزة عيسى Lebanese 
University  

27/1/2016 USEK, Kaslik, 
Lebanon 

XIXèmes Journées 
Nationales Microondes 

 بوردوو، فرنسا JNM 06/2015 م.هبة الحلبي

LAAS-Symposium م.هبة الحلبي Lebanese 
University 

04/2015  

LAAS-Symposium م. منال فطوم Lebanese 
University 

4/2016  

IEEE-ICABME’2015 
International  rd3

Conference on Advances In 
Biomedical Engineering 

Lebanon, September 16 – 
18, 2015 

 IEEE 16-18/9/2015 Lebanese حيدر أ.د. علي
University 

Hadath, Beirut 

IEEE-ICAR’2015 
International  rd3

Conference on Applied 

 IEEE 8-9/10/2015 Universite أ.د. علي حيدر
Antonine 

And 



 هيئة عضو اسم الدورية/المؤتمر اسم
 التدريس

 المكان التاريخ المنظمة الجهة

Research in Computer 
Science and Engineering 
Lebanon, October 8-9, 

2015 

Universite Saint-
Joseph 

NOLTA (International 
Symposium on Nonlinear 

Theory and its 
Applications) 

 ,IEICE 1-4/12/2015 Hong Kong أ.د. علي حيدر
China. 

LAAS-Symposium 
University Entrepreneurs 

المجلس الوطني  أ.د. علي حيدر
 للبحوث العلمية

27/1/2016 USEK, Kaslik, 
Lebanon 

Journal of Numerical Heat 

Transfer Part A 

أ.د. علي حمود ود. 
 محمد خميس منصور

Taylor and 

Francis 

 

01 Feb 2016 
Published 

online 

 

Journal of Applied Thermal 

Engineering 

د. محمد خميس 
 منصور

ELSEVIER Available 
online 13 

January 2016 

 

Journal of Applied Thermal 

Engineering 

د. محمد خميس 
 منصور

ELSEVIER Available 
online 3 

March 2016 

 

International journal of 

Desalination 

د. محمد خميس 
 منصور

ELSEVIER Available 
online 2 June 

2016 

International 

journal of 

Desalination 

Alexandria Engineering 

Journal 

 د. أسامة مخيمر

 
ELSEVIER Available 

online 13 
February 

2016 

 

17th International 

Conference on Flood 

Resilience 

أ.د. عصام جودة، 
أ.د. حمدي سيف و د. 

 صفاء بيضون

WAST 21-
22/09/2016 

 باريس، فرنسا

15th International 

Conference on Project 

Management and 

Scheduling 

 European التنير أكرم .د
Working Group 

on Project 
Management 

and Scheduling 

19-
22/04/2016 

Valencia, Spain 

European Scientific 

Journal 

د. هادي أبو شقرا، 
 د. محي الدين مشاقة

ESJ 09/2015   

WMSCI 2015 د. زياد عثمان International 
Institute of 

informatics and 
systemics  

12/07/2015 Orlando, 
Florida, USA 

International Journal of 

Applied Engineering 

Research 

-WAST 21  د. محمد ترنيني
22/09/2016 

India 



 هيئة عضو اسم الدورية/المؤتمر اسم
 التدريس

 المكان التاريخ المنظمة الجهة

International Journal of 

Applied Engineering 

Research 

  IJAER  د. محمد ترنيني
Research India 

Pub. 

15/4/2016 India 

4th International 

Conference on Renewable 

Energy Research and 

Applications 

  IJAER  د. محمد ترنيني
Research India 

Pub. 

22/5/2016 Palermo - Italy 

4th International 

Conference on Renewable 

Energy Research and 

Applications 

 IEEE  د. محمد ترنيني
And IJRER 

Journal 

22/11/2015 Palermo - Italy 

 
 

  فرع طرابلس: –كلية الهندسة 

 وداخلية منمشاركة العديد من أعضاء هيئة التدريس في مؤتمرات دولية خارجية  -

 خالل العديد من األبحاث.

خطة إلنشاء مجموعات عمل  وذلك لوضعتفعيل دور لجنة البحث العلمي في الكلية  -

 العلمية. وعدد االبحاثمن التخصصات المختلفة مما يساعد على زيادة جودة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إحصائية بعدد المشاركات العلمية -3

  حرم الجامعة في الدبية: –كلية الهندسة 

 المجموع ورشة عمل محاضرة ندوة مؤتمر  القسم
 خارجي داخلي  خارجي داخلي  خارجي داخلي  خارجي داخلي 

الكهربية 

والحاسب 

 اللي

 5    خارجي

 6   خارجي 

 1  داخلي  

الهندسة 

المدنية 

 والبيئية

 2+2   داخلي+  خارجي 

 4  داخلي  

 2 خارجي   

الهندسة 

 ةيالميكانيك

     

 1   داخلي 

الهندسة 

الصناعية 

 واإلدارية 

 1    خارجي

 1   داخلي  

هندسة 

 البترول

 4 خارجي   

 2   خارجي 

 31 6 5 14 6 المجموع



  فرع طرابلس: –كلية الهندسة 

 

  

 اجملموع ورشة عمل حماضرة ندوة مؤمتر القسم
 خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي خارجي داخلي

 11  3  2  2 4  اهلندسة امليكانيكية
 8  3  4   1  اهلندسة املدنية

 8  4  1    2 الكهربيةاهلندسة 
 26  10 - 7 - 2 5 2 اجملموع



ا   ضمان الجودة والعتماد األكاديمي: رابعا

  حرم الجامعة في الدبية: –كلية الهندسة 

 ضمان الجودة -1

  عصام زياد عثمان )رئيسا(، أ.د. د.أ.من السادة  تكونتفي الكلية جودة ضمان تم تشكيل لجنة 
، أ.د. علي حيدر، د. أحمد عبد النبي، د. حمزة عيسى، أحمد عبد المرضي، د. أكرم تنير و جودة

 حسين الغريب.م. 

 الخريف يفصل فيتم تدريسها  التيبتجميع ملفات المقررات الجودة في الكلية  ضمان ت لجنةقام 
الجودة  ضمان مركزطلبها  يبعد حصر التعديالت التو 2016/2015 ةمن السنة األكاديمي الربيعو

 التعديالت الخاصة بملف المقرر الخاص به.  بتنفيذتم إحاطة جميع األساتذة وقام كل أستاذ 

  وقامت بفحص مقررات  12/4/2016الجودة بزيارة الكلية يوم الثالثاء ضمان  مركز قامت لجنة
 :يليما جنة تقريرها عن الزيارة وقد أقرت لالكلية.  وقدمت ال

تتوافق  والتيملف المقرر متطلبات الجودة بالجامعة  استوفىبالتوثيق حيث  واالهتماملوحظ الدقة "
 "(ABET) الدولي االعتمادمع متطلبات جهة 

 
 العتماد األكاديمي -2

  ةالدولي االعتمادجهة االعتماد الدولي الممنوح من قبل  تمديدتم (ABET)  لبرنامج هندسة
 .09/2017االتصاالت وااللكترونيات وذلك لغاية 

 

  فرع طرابلس: –كلية الهندسة 

 على  وذلك الطالعهم والمنتدبين الجددلجنة ضمان الجودة مع أعضاء هيئة التدريس  اجتمعت
 ير ملفوتحض يللطالب خالل الفصل الدراس والتقييم المستمر االمتحاناتوضع  يمعايير الجودة ف

 المقرر.

  للتأكد من مطابقتها مع متطلبات لجنة  ينهاية كل فصل دراس يفالدراسية مراجعة ملفات المقررات
 الزيارات السابقة. ياالعتبار لمالحظات لجنة ضمان الجودة ف يضمان الجودة بالجامعة مع األخذ ف

 في امعة حضور جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية محاضرات لجنة ضمان الجودة بحرم الج
 .7/5/2016والسبت  16/4/2016السبت  وذلك يوميبيروت 

 ولى تخريج الدفعة األ وذلك بعدلبعض برامج فرع الكلية  األكاديمي لالعتمادالتحضير  يالبدء ف
 من خبرتهم لالستفادةكلية الهندسة حرم الدبية  والتواصل مع 2014/2015 يالماض يالعام الدراس

 هذا المجال. يف
 

  



 أنشطة الكلية خامساا:

 األنشطة العلمية  -1

  حرم الجامعة في الدبية: –كلية الهندسة 

 هي: األنشطةالعلمية. وهذه  األنشطةنظمت الكلية العديد من 

 

   ورة إعطاء د فيبرنامج التعليم المستمر قام بالتعاون مع مركز االستشارات بجامعة بيروت العربية
 لثانياكانون  فيخاصة بعنوان تصميم وتشغيل وصيانة حمامات السباحة للدكتور / أحمد عبد النبي 

2016. 
   شارك الدكتور زياد عثمان ضمن فعاليات مؤتمرLAAS  الذي أقيم في جامعة الروح القدسUSEK  في

 Telecom Horizon 2020 in تحت عنوان " بطاولة مستديرة 15/04/2016الكسليك بتاريخ 
Lebanon "  ضمت ممثلين عن الشركات والجامعات الكبرى في لبنان. ألقى فيها الدكتور زياد عثمان

 بحضور وزير االتصاالت بطرس حرب كلمة عن أهمية االتصاالت وتأثيراتها على المجتمع اللبناني.
  مل توليد الطاقة الكهربية بالجية الفرقة الخامسة بزيارة مع – قام عدد من طالب قسم الهندسة الميكانيكية

وفي أثناء الزيارة تم التعرف على جميع مكونات المحطة بما فيها السخانات وغرف  2016في أيار 
 الحريق والتر بينات والمضخات.

   القام قسم الهندسة الميكانيكية بتنظيم ورشة عمل عن PLC-Automation يوم الخميس الموافق  في

19-05-2016. 
   الحريريجامعة  فيمة االمسابقة العلمية المق فيشارك قسم الهندسة الميكانيكية والكهربية RHU في 

 .Olympic scienceمسابقة 

  ال مج فيمحاضرة عامة  إلعطاءمن قبل قسم الهندسة الميكانيكية وأوالده يارد  تم دعوة شركة جان كلود
 .21/04/2016في  التدفئة باستعمال الغاليات الغازية

   تم دعوة شركةWilo pump  إلعطاء محاضرة عن أنواع المضخات من قبل قسم الهندسة الميكانيكية

 .17/05/2016في  وباألخص مضخات الحريق
  الخضراء للشركات الخضراء الطاقة مشروع برنامج مااختت شارك الدكتور عادل الكردي بحفل 

GR.ENE.CO  الزراعة وزير برعاية االوروبي، واالتحاد الزراعة وزارةالذي شاركت فيه كلية الهندسة 

 كلية دعمي غانم، ابي نبيل مستشاره الزراعة وزير ممثل حضور في ،"ريفييرا" فندق في شهيب، أكرم
 هيئة ةرئيس ممثلة شيافوني، ريموندو المشروع مدير الدين، زين هللا عبد االسكندرية جامعة في الزراعة

 االتحاد ممثال موري ماريسلو شمص، لميا يموت سالم الوزراء مجلس رئاسة في المشاريع ادارة

 .ENPI CBCMED االوربي الجوار مشاريع ادارة من جمول حمزة والدكتور االوروبي

   في حرم  09/04/2016في  أقيمشاركت كلية الهندسة في تنظيم المعرض التوظيفي السنوي والذي
 الجامعة الدبية.

  الحفر عمليات عن عمل ورشة بعقد العربية بيروت جامعة في الهندسة كلية في البترول هندسة قسم قام 
 .05/04/2016في  الحجار هادي بالمهندس ممثلة ZADCO شركة بالتعاون مع المعقدة واالستخراج

   رمح فينظمت لجنة يوم المشاريع الهندسية في كلية الهندسة يوم المشروعات الهندسية الثامن عشر 
 الدكتور األستاذ الجامعة رئيس وحضور برعاية( 10/05/2016-09) يومين لمدة الدبية في الجامعة

ومشاركة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والشركات الداعمة والجمعيات  العدوي جالل وعمر
 يلذو يةاليوم الحياة لتسهيل وتطبيقات حلول إيجاد حول العام لهذا المشاريع موضوع تمحور وقد. المعنية

 .الخاصة االحتياجات
   بلدية حارة صيدا تتمحور عن تبني افراز النفايات من المصدر بندوة في الكردي عادل الدكتورشارك 

 منها تفادةواالس منها التخلص كيفيةو لبنان في النفايات ملف معالجة إلمكانية الناجحة السبل عرض فيها
 .22/02/2016وذلك في  الطاقة على بالحصول

   زار الدكتور رامي حرقوصVINCI Technologies وIFP إمكانياتفرنسا حيث تم التداول عن  في 

 التعاون بموضوع انشاء مختبرات في الكلية.
  رئيسهاب ممثلة لبنان في النفط قطاع ادارة مع بلقاءحرقوص  رامي والدكتور شقرا ابو هادي الدكتور امف 

 فطالن قطاع ادارة مركز في دعبول غابي االستاذ القانونية الشؤون وحدة ورئيس الذهبي وسام المهندس
 لبنان في النفط اوضاع المجتمعونفيه  تناول 2016 شباط 1 في الواقع االثنين نهار وذلك بيروت في

 .لبنان في النفط قطاع وادارة العربية بيروت جامعة بين مشتركة تعاون وامكانية عام، بشكل



  لمشروع الثاني النصفي المؤتمر في شقرا ابو هادي الدكتورو الكردي عادل الدكتور شارك 

GR.ENE.CO إيطاليا، كالياري في 8/10/2015 بتاريخ المنعقدة. 

  ضبمعر والعالمية اللبنانية الشركات وكبرى لبنانية جامعة 13 جانب إلى العربية بيروت جامعة شاركت 
 الجامعة ومثل. البيال في المعارض قاعة في 10/2015/ 10 – 8 بين األوسط الشرق في األمن ومؤتمر

 ؤونش عميد شاهين أبو صبحي الدكتور واألستاذ الكردي، عادل الدكتور األستاذ المعرض افتتاح في
 .المعرض في مشاريع بثماني الهندسة كلية شاركت كما. شقرا أبو هادي والدكتور الطالب

  .االتصاالت  هندسة برنامج-الكهربية والحاسب االلي  الهندسة قسم طالب مع عيسى حمزة قام د

 .17/11/2015في مرج علي في  – touchمحطة  بزيارة وااللكترونيات

  مع العلمية الندوات من عدد بتنظيم عثمان زياد. أ.د قام IEEE Student Branch  بيروت جامعة في 

 .العربية

  عيسى مزةح الدكتور قام العلمي، للبحث بيئة وخلق العلمية البحوث أنشطة بتحفيز الجامعة قيام إطار في 
 توياتوالمس التخصصات لمختلف ينتمون الكلية طلبة من الناشئين الباحثين فريقابعة أعمال تمب

 .األكاديمية

  جلسماجتماع  من فقرة تخصيص وتم العلمي البحث لجنة في الهندسة كلية عيسى حمزة الدكتور مثل 
 .العلمي البحث مجال في الكلية انشطة لعرض الكلية

  ضمان الجودة لجنة في الهندسة كلية روال قاسم والدكتورة عيسى حمزة الدكتور كل من مثل. 
  كعضو في لجنة تحكيم مسابقة بالمشاركة عيسى حمزة. د قام Science Olympics  في جامعة رفيق

 الحريري، المشرف.
  لدى المدنية الهندسة قسم في للطالب قطاع على الحصول ASCE كعضو صالح ابو زاهر. د باوانتخ 

 .2016 أيار في ASCE لدى(  (Associate Member مشارك

  نوانع تحت اللبناني الجيش لدى الهندسة لضباط الهندسة مديرية في عمل ورشة صالح ابو زاهر. د نظم 

Post-tension technique in Building Construction 2016 آذار وذلك في. 

  عنوان تحت المدنية الهندسة كلية لطالب عمل ورشة صالح ابو زاهر. د نظم :Post-tension & RC 
Design in Building Construction 2016 شباط وذلك في. 

  وعدد من طالب قسم الهندسة الكهربية والحاسب االلي شارك د. محمد ترنيني ود. نبيل عبد الكريم 

تمحور  11/09/2016-09 من رويال لو فندق في عقد الذي (IBEF) للطاقة الدولي بيروت منتدىب

 .العربي والعالم لبنانفي  المستدامة الطاقة مشاريع القضايا معالجة المؤتمر حول
   تقديم الخدمات واالستشارات من مختلف التخصصات العلمية لقطاعات بقام الدكتور هادي ابو شقرا

لمصلحة مياه الجنوب الستعمال الطاقة  2016تخرج  المجتمع المختلفة من خالل دراسة علمية كمشروع
 .الشمسية كبديل للمولدات الكهربائية

   الى عدد من اعضاء هيئة التدريس  باإلضافة اإلداريةقام طالب قسم الهندسة الصناعية والهندسة
بالمشاركة في معرض ومؤتمر كلية الهندسة والهندسة المعمارية للطالب والخريجين في الجامعة 

 The 15th Faculty of Engineering and Architecture Student andميركية في بيروت "األ
Alumni Conference [FEASAC] وتم عرض ثالثة من المشاريع  .2016نيسان  28 – 27" بتاريخ

 .قبل القيمينالمبتكرة وبحثا" علميا" والتي القت اهتماما" من 
   في معرض ومؤتمر كلية الهندسة والهندسة المعمارية للطالب قام الدكتور هادي ابو شقرا بالمشاركة

 ".Guest Speakerكضيف متحدث " FEASACوالخريجين في الجامعة األميركية في بيروت 

   الى عدد من اعضاء هيئة التدريس  باإلضافة اإلداريةقام طالب قسم الهندسة الصناعية والهندسة

 10-9-8الذي اقيم في بيال في  SMES-2015األوسط  بالمشاركة في معرض ومؤتمر األمن في الشرق

 القيمين.وتم عرض ثالثة من المشاريع المبتكرة والتي القت اهتماما" من قبل  من شهر ايلول.
   المخصص تحديدا  2015الدولي للطاقة بيروت  في المنتدىقام الدكتور هادي ابو شقرا بالمشاركة

 قة المستدامة من لبنان والعالم العربي والمجتمع الدولي.لقضايا ومشاريع جذب الناس الستخدام الطا
   قام الدكتور هادي ابو شقرا بالمشاركة في مؤتمرRenewable energy  في الجامعة االنطونية في

 2015زغرتا 
  قام الدكتور هادي ابو شقرا بالمشاركة في مؤتمر 

 Academic Agro-alimentary Sector networking Event 2015فينيسيا  في اوتيل. 
 



   ةيجيتاالستراقام الدكتور هادي ابو شقرا بالمشاركة كممثل لجامعة بيروت العربية في ندوة بعنوان 
 2015الحديثة لروسيا في الشرق االوسط، النادي العسكري في بيروت 

   قام الدكتور هادي ابو شقرا بالمشاركة في منتدىBeirut Energy  2015في اوتيل رويال 

   تهامخططاووضع  الفيضاناتتقييم مخاطر  إطالققام الدكتور هادي ابو شقرا بالمشاركة في ندوة عن 
 2015في لبنان، السراي الحكومي 

   قام الدكتور هادي ابو شقرا بالمشاركة في الحفل الختامي لمشروعACCBAT  من قبل وزارة الزراعة

 2015في اوتيل ريفييرا 
 

 

  س:فرع طرابل –كلية الهندسة 

 لمهندسين في اللجنة العلمية في نقابة ا والبيئية كعضود. حسان غانم، أستاذ مساعد في قسم الهندسة المدنية  اختيار

 بالشمال.

  والتي  2014/2015مشاريع التخرج للعام الجامعي  ألفضلالمشاركة في مسابقة نقابة المهندسين في الشمال

وقد فاز  25/7/2015أقيمت في مبنى النقابة فرع طرابلس وشاركت فيها جامعات الشمال يوم السبت في 

في  ةواإللكترونيات وبالجائزة الثالث االتصاالتمتخرجو فرع الكلية بطرابلس بالجائزة الثانية في تخصص 

 أيضا تخصص الهندسة الميكانيكية في المسابقة. وقد شاركواآلالت تخصص هندسة القوى 
 

 :حضور أعضاء هيئة التدريس لمحاضرة 
Effective key performance indicator management  

 .21/8/2015في حرم طرابلس يوم الجمعة في 

 

 :المشاركة في ورشة العمل بعنوان 

Proposal Writing and Research Funding Workshop 

ر د. أحمد اللقاني مدير الكلية و د. محمد الحسن و د.  حسان أسوم من قسم الهندسة الميكانيكية في حرم بحضو

 .31/8/2015طرابلس يوم االثنين 
  مشاركة طالبين من قسم الهندسة المدنية و البيئية في دورة تدريبية على محطات قياس نوعية الهواء، تقيمها

الممول   GouvAIRnanceيات الفيحاء، و ذلك ضمن إطار مشروع في مركز إتحاد بلد  ENVITEHشركة 

من اإلتحاد األوروبي الذي يهدف إلى الحد من التلوث في أربعة مدن على حوض البحر األبيض المتوسط، 

في مركز رشيد كرامي الثقافي في  17/10/2015بمشاركة وزارة البيئة و الجامعات المحلية  و ذلك في 

 طرابلس.
  بعنوان:  ، في ورشة عملواإللكترونيات االتصاالت من برنامج بطالمشاركة 

Wireless Network Operations: A Practical Perspective 

 في  بيروت . 10/2015/ 31و  17و  10و ذلك في   Ericssonمن تنظيم شركة 
  و د. بالل يوسف استاذ  20/11/2015إلقاء كل من د. محمد الحسن استاذ مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية في

محاضرتين كل في تخصصه ضمن  15/4/2016في  والحاسب اآلليمساعد بقسم الهندسة الكهربية 

 المحاضرات العلمية الشهرية لفرع طرابلس والتي تتم على مستوى كليات الفرع.
  مني إشراف د. ي واإللكترونيات تحت االتصاالتبرنامج  والحاسب اآلليطالب قسم الهندسة الكهربية مشاركة

 زيادة استاذ مساعد بنفس القسم في ورشة عمل تحت عنوان:
IEEE Lebanon communications workshop LCW 15  



 .28/11/2015في سن الفيل يوم السبت في  LIUفي الجامعة اللبنانية الدولية 

  لي، اآلحضور د. شادي نهرا أستاذ مشارك و د. بالل يوسف أستاذ مساعد في قسم الهندسة الكهربية و الحاسب

 12/12/2015و  11، يومي  Integrated Building PV and PV for Irrigationعمل بعنوان:  ورشة

 في مبنى غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة في طرابلس.

 بعنوانضو  عبد هللاكتور تنظيم محاضرة علمية للد: 
The Advanced Engineering of the Floating Island 

 Beirut International Marine Industry & Commerce :مؤسس ورئيس شركة 
 في حرم الجامعة في طرابلس. 15/12/2015الثالثاء في  وذلك يوم  

  نقابة المهندسين بالشمال في اإلعداد لندوة " ترميم المباني القديمة"  الكلية معمشاركة د. أحمد اللقانى مدير
ذلك بالتنسيق بين النقابة وعميد  18/12/2015والتي أقيمت في مبنى نقابة المهندسين بالشمال يوم الجمعة في 

 كلية الهندسة أ.د. عادل الكردي. 

  زيارة علمية إلى مرفأ طرابلس برفقة مدير الكلية والرابعة ب والبيئية السنةالمدنية  الهندسةقيام طالب برنامج 
 وذلك يوم ،والبيئيةد. رأفت اسماعيل استاذ مشارك بالكلية و د. حسان غانم استاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية 

 . 20/2/2016السبت في 
  ردم الهوة بين خريجي الجامعات و  مفتوح بعنوان: علي لقاءحضور د. أحمد اللقانى مدير الكلية ود محمد"

رائدة لجامعة كاونس للتكنولوجيا في ليتوانيا"،و ذلك  ، تجربةالمهنيةحاجات سوق العمل على مستوى الخبرة 
 في قاعة المؤتمرات في مبنى نقابة المهندسين في طرابلس. 22/4/2016يوم الجمعة في 

  هربية و الحاسب اآللي، دورة تدريبية ضمن فعاليات الهندسة الك قسمحضور د. شادي نهرا، أستاذ مشارك في
NI Days 2016   تحت إشراف شركةNational Instruments   في فندق لو رويال  4/5/2016، في

 الضبية لمدة يومين.
  ،مشروع هندسي تحت  الكلية، فيأحمد اللقانى مدير  وبحضور د.مشاركة طالب من برنامج االتصاالت

في يوم المشاريع الهندسية  والحاسب اآلليفي قسم الهندسة الكهربية  مساعد، أستاذ إشراف د. هبة عبد هللا
 )صباحا( 9/5/2016اإلثنين في  وذلك يومالثامن عشر في حرم الدبية، 

  جيل أمين، مدير مشروع في منظمة  ألقاها األستاذ"الطاقة المتجددة"،  موضوع:تنظيم محاضرة عنUNDP   

 وذلك يومكلية الهندسة المعمارية  والميكانيكية وطالب مني الهندسة الكهربية طالب من قسم وقد حضرها

 في حرم الجامعة في طرابلس )مساءا( 9/5/2016اإلثنين في 

 

 
 

 الالصفية  األنشطة -2

  حرم الجامعة في الدبية: –كلية الهندسة 

 رياضية وترفيهية متعددة منها: أنشطةنظمت لجنة النشاط الطالبي 

   األولبين كليات الجامعة والحصول على المركز  أقيمتالمشاركة في مباراة كرة القدم التي 
   األولبين كليات الجامعة والحصول على المركز  أقيمتالمشاركة في مباراة كرة السلة التي 
  يةسوالطالب من مختلف السنوات الدرا األساتذةجمعت بين  األرزرحلتين ترفيهيتين الى بالوع بلعا و 
   األولىحفلة بداية العام الستقبال طالب السنة  
   حفلة تنكرية 
   بطالب السنة الخامسة قبيل تخرجهم األساتذةغداء جمع 
  العام للجامعة األمينبرئيس الجامعة و األساتذةغداء جمع 
  رمضاني ألساتذة الكلية إفطار 

  بطولة ال في الجامعة ك أقيمتكما استطاعت الكلية نيل بطوالت مسابقاتopen day annual festival 

 الكليات. التي تنافست فيهاكرة القدم وبطولة 
 

  فرع طرابلس: –كلية الهندسة 

  حضور العشاء السنوي الذي أقامه رئيس الجامعة أ.د. عمرو العدوي بمناسبة بداية العام الجامعي الجديد، يوم

 في حرم الجامعة في الدبية. 9/2015/ 12 السبت في



  ابلس، فيكتور طر ونادي ليونزفي حياتنا"، من تنظيم جامعة بيروت العربية  ثالترا“بعنوان: حضور مؤتمر

 حرم الجامعة في طرابلس. في 3/10/2015السبت في  وذلك يوم
  المفتوح  ونشاطات اليومفعاليات  ومشاركة فيحضورOpen Day نظمه قسم النشاطات الطالبية في  الذي

في حرم  9/10/2015الجمعة في  وذلك يوم، وفنية ورياضية متنوعةترفيهية  فقرات طرابلس، وتضمنفرع 

 الجامعة في طرابلس.
  صادياالقت عالوض“بعنوان:  باإلنابة،الدكتور غالب محمصاني، رئيس بورصة بيروت  وحوار معحضور لقاء 

 في حرم الجامعة في طرابلس. 12/10/2015اإلثنين في  وذلك يوماألسواق المالية"،  وانعكاساته على
  السياسة في لبنان"، تنظمه جمعية  ةصناع“حول: حضور لقاء وحوار مع الكاتب السياسي األستاذ أحمد الغز

في مركز الجمعية في  22/10/2015الخميس في  وذلك يوممتخرجي جامعة بيروت العربية في الشمال، 

 طرابلس.
 وذلك  "،والمستقبلاللبناني بين الحاضر  االقتصادع معالي الدكتور جهاد أزعور حول: "حضور لقاء حواري م

 .في حرم الجامعة في طرابلس 5/11/2015الخميس في  يوم

  بعنوان: مؤتمر  الشهال ود. فادى الناغى قسم الهندسة المدنية يد. هادو  مدير الكليةد. أحمد اللقانى حضور

من تنظيم جمعية  MEDPORTSإطار مشروع  ن"، ضمالموانئ استدامةالتكنولوجيا في تطوير و  ردو“

في  11/11/2015االربعاء في  طرابلس يوممرفأ  استثمارو مصلحة   BIATتطوير األعمال في طرابلس 

 مبنى غرفة التجارة و الصناعة في طرابلس.

 الكلية عرض، ممثال" مدير والحاسب اآلليكهربية حضور د. شادي نهرا، أستاذ مساعد في قسم الهندسة ال 

 غرفة إلىاألوروبي  االتحادطرابلس، بمناسبة زيارة سعادة سفيرة  والصناعة والزراعة فيفي غرفة التجارة 

 9/12/2015األربعاء في  وذلك يوم ،BIATاألعمال  وإلى حاضنةطرابلس  والصناعة والزراعة فيالتجارة 

  في مبنى الغرفة في طرابلس.

  مع جمعية أصدقاء قوى  طرابلس بالتعاون"أهمية اإلعالم األمني" من تنظيم فرع  بعنوان:حضور محاضرة

 فرع طرابلس. –في مسرح الجامعة  17/2/2016األربعاء في  وذلك يوماألمن، 
  يسار، ب والدكتورة نسرين" للدكتور عبد الرزاق األبيض " الطريق نحو الشيخوخة الناجحةبعنوان:حضور ندوة

 في حرم الجامعة في طرابلس. 1/3/2016الثالثاء في  وذلك يوممن تنظيم كلية العلوم في فرع الجامعة، 
  نشاط   ومشاركة فيحضور Lebanese Sweet Competition  الذي  حلويات،مسابقة لصنع أفضل طبق

في  10/3/2016في في مكتب النشاطات الطالبية في فرع طرابلس يوم الخميس  االجتماعينظمه النادي 

في نهاية النشاط توزيع جوائز  وقد جرى، وأساتذة وطالبحرم الجامعة في طرابلس بحضور لجنة تحكيم 

 جائزة.طالب من كلية الهندسة على  وقد حصلعلى الفائزين 
  وأعضاء هيئةالكلية  ومشاركة مديرفة إلى حضور طرابلس باإلضا فرع-الهندسةمشاركة طالب من كلية 

والثانويات الذي أقيم لطالب المدارس  Open Doorsيوم  ومواكبة نشاطات، في تنظيم والموظفينالتدريس 

ي ف والتخصصات والمرافق والمختبرات ذلكمختلف الكليات  والتعرف علىالشمال لزيارة فرع الجامعة  في

 .15/3/2016لثالثاء في حرم الجامعة في طرابلس يوم ا
  طرابلس، في مسابقة اإللقاء باللغة العربية الفصحى لطالب الجامعات  فرع-الهندسةمشاركة طالب من كلية

 ةاالجتماعيالشؤون  وبرعاية وزيرنظمتها جامعة بيروت العربية،  ي، الت“مأساة "اللجوء أمان أم موضوع:في 

في حرم الجامعة في بيروت،  16/3/2016األربعاء في  االستاذ رشيد درباس، وذلك في حرم بيروت يوم

 فرع الكلية في طرابلس، بالمرتبة وبيئية فيمن السنة الخامسة هندسة مدنية  دلهالطالب محمود أبو  وقد فاز

 األولى.
  وحضور من خالل إقامة جناح خاص بها  واألربعون ومشاركة الجامعةحضور معرض الكتاب السنوي الثاني

ولغاية  6/4/2016 وذلك منمدار أيام المعرض في جناح الجامعة  والموظفين علىالطالب  د منوعد المدراء

 طرابلس. –في معرض رشيد كرامي الدولي  2016/ 17/4
  حضور معرض سوق العملJob Fair 2016   الذي تنظمه جامعة بيروت العربية برعاية وزير العمل األستاذ

 الجامعة في الدبية. في حرم 19/4/2016ذلك في وسجعان قزي 
  ختلفة ويتضمن أنشطة م تنظيم قسم النشاطات الطالبية في فرع طرابلس، ن، م“داري  نفلسطي“نشاط: حضور

وم وذلك ي إلى فرقة غناء تراثي فلسطيني، ومأكوالت باإلضافة ورسم حنة وأشغال يدويةمن عرض لوحات 

 في حرم الجامعة في طرابلس. 20/4/2016األربعاء في 



 لبنان  موضوع:سعد، حول  واإلعالمي أنطواناألستاذ الجامعي د. سعود المولى،  وحوار معلقاء  حضور"

"، من تنظيم جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية في الشمال، يوم األربعاء في وعواصف المنطقة

 في مقر الجمعية في طرابلس. 20/4/2016

  ،د. نائب رئيس الجامعة أ وقد حضرهحضور عشاء طالبي من تنظيم لجنة النشاطات الطالبية في فرع الكلية.

 22/4/2016الجمعة في  وذلك يومالكلية،  والموظفين فيالتدريس  وأعضاء هيئة ومدير الكليةخالد بغدادي   

 في مطعم الفيحاء في طرابلس.

 فرع طرابلس، والذي يتضمن ندوات  –يم كلية العلوم الصحية حضور نشاط "يوم الصحة العالمي"، من تنظ

في  27/4/2016في  األربعاءوذلك يوم  ومعرض أنشطة طالبية ومؤسسات و مسابقات و توزيع جوائز،

 حرم طرابلس.

  الحفل الموسيقي الذي يحييه النادي الموسيقي التابع لقسم النشاطات الطالبية في فرع  وحضور فيمشاركة

ب والموظفين والطالالذي حضره نائب الرئيس ومساعد األمين العام ومدير الكلية وبعض األساتذة طرابلس، و

 في حرم طرابلس. 19/5/2016الخميس في  واألهالي وذلك يوم
  العرض المسرحي الذي يحييه نادي الدراما التابع لقسم النشاطات الطالبية في فرع  وحضور فيمشاركة

ب والموظفين والطال وبعض األساتذة ومدير الكليةالعام  ومساعد األمينالرئيس  حضره نائبطرابلس، والذي 

 في حرم طرابلس. 20/5/2016الجمعة في  واألهالي يوم
  طالب السنة الخامسة في جميع البرامج بحضور نائب رئيس الجامعة  التخرج نظمهحضور حفل عشاء بمناسبة

الجامعة في  ومنسق فرعفرع طرابلس األستاذ محمد حمود  األمين العام لشؤون بغدادي ومساعدأ.د. خالد 

لجمعة ا وذلك يومالكلية،  والموظفين فيالتدريس  وأعضاء هيئة ومدير الكليةطرابلس األستاذ أحمد سنكري 

 .20/5/2016في 
  في ألعاب مختلفة. ومباريات رياضيةمشاركة الطالب والفرق الرياضية في الجامعة في عدة بطوالت 
  حفل توزيع الميداليات للفائزين في  والموظفين والطالب فيهيئة التدريس وأعضاء مشاركة مدير الكلية

كلية الهندسة حصة كبيرة من الميداليات في  وكان لطالب 2015/2016البطوالت الرياضية للعام الجامعي 

 .في حرم الجامعة في طرابلس 18/5/2016االربعاء في  وذلك يوم البطوالت،جميع 
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وتكليف عضو هيئة التدريس في كل تخصص  2016-2015 الدراسيتم تجميع المعلومات الخاصة بخريجي العام 

الخريجين بجامعتهم  وذلك لربطحتى يكون على تواصل مع الطالب من خالل أحد وسائل التواصل االجتماعي 

 الخاصة بهم بصورة سنوية.  وتحديث البيانات

 

  



ا:   والخارجيةالداخلية العالقات سادسا

 التعاون المحلي  -1

  حرم الجامعة في الدبية: –كلية الهندسة 

  التفاق على ا تم العربية، بيروت جامعة في الهندسة وكلية اللبناني الجيش بين الموقعة تفاهم مذكرة ضمن
 الصيف صلف خالل اللبناني الجيش مع التدريب والقيام المشاركة في يرغبون الذين للطالب الطلبات قبول
 .2016 عام

  لمختبر هوائي نفق تجهيز Wind Tunnel شركة من تقدمة يةالميكانيك الهندسة قسم في CME 
 الهواء حركة تأثير على للتعرف مخصص جهاز وهو السويسرية System Air شركة مع بالتعاون

 .ورئيسها الجامعة لدور تقديراً  المبادرة هذه وتأتي $ 40000 بتكلفة البحثية وللتجارب
 
 

  فرع طرابلس: –كلية الهندسة 

  إنتخاب د. محمد علي، أستاذ مساعد في قسم الهندسة الميكانيكية كعضو مجلس بلدي في بلدة

 فنيدق في محافظة عكار.       

  عمل  والحاسب اآللي، ورشةحضور د. شادي نهرا، أستاذ مشارك في قسم الهندسة الكهربية

 2015 أيلول 19و 18 وذلك يوميبعنوان "الطاقة المتجددة" من تنظيم نقابة المهندسين، 

 في مبنى نقابة المهندسين في طرابلس.

  من تنظيم وحلول آثار- تالنفايا“بعنوان: يوم علمي  مدير الكليةد. أحمد اللقانى حضور ،"

الشمال بالتعاون مع لجنة طوارئ أزمة النفايات المنبثقة عن  واألطباء فينقابتا المهندسين 

 .في مبنى نقابة المهندسين في طرابلس 24/10/2015السبت في  وذلك يومالمجتمع المدني، 

 ندوة بعنوان:" ترميم المباني القديمة" من تنظيم  التدريس واعضاء هيئةمدير الكلية  حضور

جمعة ال وذلك يوميد كلية الهندسة أ.د. عادل الكردي عم طرابلس بمشاركةنقابة المهندسين في 

 في مبنى نقابة المهندسين في طرابلس. 18/12/2015في 

 المنشآت للحماية من الزالزل في  لعز“بعنوان: ندوة  حضور د. أحمد اللقانى مدير الكلية

 لس.في مبنى نقابة المهندسين في طراب 5/2/2016الجمعة في  وذلك يوم"، والجسوراألبنية 

  مشاركة د. محمد علي، أستاذ مساعد في قسم الهندسة الميكانيكية، في لجنة تحكيم مسابقة

المقامة في الجامعة االميركية في بيروت  NERD16تحت اسم  السنوية Robotsالروبوت 

 .5/3/2016والسبت الواقع في  1/3/2016يوم الثالثاء الواقع في 

  مشاركة د. هادي شهال، أستاذ مساعد في قسم الهندسة المدنية و البيئية، و نادي البيئة في

جامعة بيروت العربية، في حفل الجمعيات المشاركة في مشروع النوادي  باسمفرع طرابلس، 

، بدعم من السفارة األميركية في بيروت ،و الذي جرى   Club  Greenالبيئة في طرابلس

 قد بحة و توزيع شهادات، وايع النوادي واإلعالن عن المؤسسات الرخالله عرض مشار

ذلك  و الجامعات مستوى على الثانية المرتبة طرابلس فرع – العربية بيروت جامعة احتلت

في فندق صواري بيتش في البترون، علما" بأن د. هادي شهال  9/3/2016يوم األربعاء في 

كل من الجامعة اللبنانية كلية الصحة ذا النشاط في محاضرات عن البيئة ضمن ه 3قام بإلقاء 

 .فرع طرابلس –جامعة بيروت العربية  –الجامعة اللبنانية كلية الحقوق  –

  مشاركة جامعة بيروت العربية من خالل جناح خاص، في معرض :" شباب طرابلس بين

افة معالي وزير الثق طرابلس برعايةأقامته بلدية  ي،الذ“العمل العلم و التكنولوجيا و فرص 

وبدعم  األستاذ روني عريجي، و بحضور سعادة محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا

و لغاية  10/3/2016من غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة في الشمال، و ذلك من 

في بيت الفن الميناء، و من ضمن فعاليات هذا المعرض ، ألقى د. محمد علي،  17/3/2016



مساعد في قسم الهندسة الميكانيكية، محاضرة  بعنوان :"الصناعات الطرابلسية التقليدية  أستاذ 

، كذلك ألقى د. أيمن طراد، أستاذ 12/3/2016بين الحرفية  و التكنولوجيا" يوم الجمعة في 

ديثة منتجات ح مساعد في قسم الهندسة المدنية و البيئية، محاضرة بعنوان: "صناعة الباطون:

 .16/3/2016الخضراء"، يوم األربعاء في  للمباني

 في لجنة تحكيم البطولة  ، أستاذ مساعد في قسم الهندسة الميكانيكيةمشاركة د. محمد علي

في حرم  27/3/2016إلى  25 وذلك من OARC9العربية التاسعة المفتوحة للروبوت 

 الجامعة االمريكية في بيروت.

  نشاط فرع طرابلس ل تنظيم جامعة بيروت العربيةالمشاركة في 

Towards an Innovative Generation 

 لدولية،االجمعية التربوية  وبالتعاون مع، األستاذ فادي يرق والتعليم العاليعام وزارة التربية  برعاية مدير   

في  5/4/2016يوم الثالثاء في  والتحكم بالكليةفي مختبر القياسات  Coder Maker Lab ويتضمن إفتتاح

 ايام 3 والشمال لمدةوقد اقيمت دورة تدريبة لطالب واساتذة بعض مدارس طرابلس جامعة في طرابلس.حرم ال

د. شادي نهرا، أستاذ مشارك في قسم  وفي االشراف على الدورة كل من هذا النشاطفي االعداد ل شاركوقد 

 الل يوسف في الدورة التدريبة. ب شارك د. الكلية كماد. أحمد اللقاني مدير  الهندسة الكهربية والحاسب اآللي،

 و د. فادي الناغي، والبيئيةد. حسان غانم، أستاذ مساعد في قسم الهندسة المدنية  اشتراك ،

تنظيم  العلوم" من ةمبارا“بعنوان: في لجنة تحكيم مسابقة علمية  القسم،أستاذ مساعد في نفس 

في قصر األونيسكو  21/4/2016الخميس في  وذلك يوم، والبحوثالهيئة الوطنية للعلوم 

 في بيروت.

  في ندوة بعنوان:  د. محمد علي، أستاذ مساعد في قسم الهندسة الميكانيكيةمشاركة 

 لطالب محافظة عكار" وتوجيه جامعي"إرشاد 

د. محمد  وقد قاممركز بلدية حلبا  في 27/4/2016من تنظيم جمعية "ضو" وذلك ضمن نشاطها السنوي في 

 ي بإلقاء محاضرة خالل الندوة.عل

 
 
 

 التعاون الدولي والتفاقيات -2

 الكلية احتفلت العربية، بيروت جامعة رئيس العدوي جالل عمرو الدكتور األستاذ رعاية تحت -

 قسم نظم فقد. العالمية النفط مهندسي لجمعية لبنان، في مرة وألول جديد، كفرع رسميا بانضمامها

 كلية حرم في 2016 الواقع االثنين نهار أقيم الذي الفرع إطالق حفل الجامعة في البترول هندسة

 على بالمهندس ممثلة 16 في/ 5/ بغداد فرع النفط مهندسي جمعية برعاية وذلك الدبية، في الهندسة

 كتوربالد ممثلة لبنان في النفط قطاع إدارة هيئة ومشاركة الحسيني، أحمد والمهندس الحسناوي ناهي

 .حطيط ناصر

 التعليميةو الثقافية التبادالت عزيزالتي تسعى لت لوسبين مدينة بيروت ومدينة  توأمةإطار ال في -

 يف للمشاركة العرب وأمير األحمد محمد اختير تلمذي كلية الهندسة التجارية واألعمال واالجتماعية،

 المهاراتو المدنية، المشاركة تعزيز هو الزيارة هذه من والغرض ،2015 الخريف تبادل برنامج

 .والعملية القيادية



بين جامعة بيروت العربية وجامعات مدينة غرنوبل الفرنسية من خالل  العالقاتتعزيز  إطارفي  -

( Université Joseph Fourier UJFجديدة مع جامعة )فاقية تا تم توقيعتوقيع االتفاقيات 

 على اساس النقاط التالية:وهذه االتفاقية تعزز التعاون بين الجامعتين  09/11/2015بتاريخ 

   للطالب وأعضاء الهيئة التعلمية األكاديميالتبادل 

  تنظيم ورش عمل ومؤتمرات 

   علمية مشتركة ابحاثنشر 

   تعليمية وبحثية مختلفة نشاطاتتفعيل 

   خمس سنوات قابلة للتجديد بعد التقييم االتفاقيةومدة 
 

 تبادل الطالب واألساتذة -3

  الجامعة في الدبية:حرم  –كلية الهندسة 

تم استضافة استاذين من جامعة اتاتورك )تركيا( في اختصاص هندسة البيئة والتلوث وذلك لمدة ثالثة 

حيث القى كل منهم محاضرة علمية لطالب الفصل السادس والفصل الثامن. وقد قام الدكتور حمدي  أيام

بجولة للضيوف على معامل قسم الهندسة المدنية وعلى حرم الجامعة في الدبية  سيف و د. وهيب عريرو

 حيث أبدوا اعجابهم بما شاهدوه.

 

  فرع طرابلس: –كلية الهندسة 

 :في مجال تبادل طالب مرحلة البكالوريوس فقد حصل كل من 
  الطالب أسامة الولي، قسم الهندسة الميكانيكية على منحة للسفر إلى جامعةValenciennes  فالنسيان

  Internshipإلجراء التدريب  2016فصل الصيف  وذلك خاللالفرنسية 

  الطالب مجد شلق، قسم الهندسة الميكانيكية على منحة للسفر إلى جامعةValenciennes  فالنسيان الفرنسية

  Internshipإلجراء التدريب  2016فصل الصيف  وذلك خالل

 

 الدراسات العليا درجة الماجستير فقد حصل كل من: في مجال تبادل طالب مرحلة 

  المهندس ميشال مطر، قسم الهندسة الميكانيكية على منحة من جامعةLa Rochelle  الروشيل الفرنسية

 شهور.  3وذلك إلعداد النموذج العددي الخاص برسالته لمدة 

  المهندس علي هرموش، قسم الهندسة الميكانيكية على منحة من جامعةLa Rochelle  الروشيل الفرنسية

 بعض التجارب الخاصة برسالته لمدة شهرين. وذلك إلجراء

 مساعد في قسم الهندسة الميكانيكية.  الحسن، أستاذوذلك تحت إشراف د. محمد  

 

  في مجال دعم طالب الكلية للحصول على منح خارجية لدراسة الماجستير فقد تم دعم كل من م. طارق شعبو

للسفر الى   Erasmusزعرورة خريجي قسم الهندسة الميكانيكية وذلك في الحصول على منحة و م. إبراهيم 

 الفرنسية.  Nantesجامعة 

 

  



ا: المنح والجوائز )الطالب   األساتذة( –سابعا

  حرم الجامعة في الدبية: –كلية الهندسة 

 نالت كلية الهندسة المنح والجوائز التالية:

 CLIMA COND شركة من مقدمة السنوية عيتاني مروان المهندس باسم جائزةتم اإلعالن عن  -
MIDDLE EAST SAL مالية مكافأة وهي عبارة عن والتبريد التكييف بأجهزة المتخصصة 

 كيةالميكاني الهندسة بقسم تخرج مشاريع ثالثة أفضل على توزع $ 5000 قدرها إجمالية بقيمة سنوية
 الجامعي العام من اعتباراً  وذلك ،$ 1000 والثالثة $ 1500 والثانية $ 2500 األولى الجائزة
2016/2017. 

نال كل من الدكتور محي الدين مشاااااقة والدكتور ساااامعان أمين منح لمشااااروعين ممولة من برنامج  -

LIRA   1500بقيمة $. 

عن طريق  من المهندس رئيس بلدية صيدا محمد سعودي لليوم الهندسي $ 1000منحة مالية بمبلغ  -

 .علي حمودستاذ الدكتور األ

عن طريق األساااتاذ الدكتور علي  من السااايد أحمد نحولي لليوم الهندساااي $ 1000منحة مالية بمبلغ  -

 .حمود

عن طريق األساااتاذ الدكتور علي  لليوم الهندساااي حجازيمن السااايد أحمد  $ 500منحة مالية بمبلغ  -

 .حمود

 ريين، فرنساااللساافر الى  Erasmus Mundusمنحة من برنامج  على حصااول د. حمزة عيسااى -

 ألجراء أبحاث علمية لمدة شهر.

 بريطانياللسااااااافر الى  Erasmus Mundusمنحة من برنامج حصاااااااول د. رمزي فياض على  -

 ألجراء أبحاث علمية لمدة شهر.

 نانت، فرنسااااللسااافر الى  Erasmus Mundusمنحة من برنامج  علىحصاااول د. روال قاسااام،  -

 ة شهر.ألجراء أبحاث علمية لمد

بة طلال لعدد منحصااال قسااام الهندساااة الميكانيكية على دعم من هيئة الليرة لتمويل مشاااروع التخرج  -

 . $1500وقدره  غبمبل

سم الهندسة الميكانيكية على موافقة شركة  - على تقديم مكافأة  ”CLIMA COND “CMEحصل ق

حيث تقسااام  .دوالر أمريكي ألفضااال ثالث مشااااريع تخرج بالقسااام 5000مالية سااانوية بمبلغ وقدره 

يحصل مشروع التخرج األول على جائزة مالية قدرها  :الجائزة الملية على المشاريع الثالثة كالتالي

 1000و 1500درها دوالر أمريكي بينما المشاااااااروع الثاني والثالث على جائزة مالية وق 2500

 أمريكي على التوالي. دوالر

  فرع طرابلس: –كلية الهندسة 

 على:حصل طالب فرع الكلية 

  كترونيات وإل اتصاالتالجائزة الثانية في مسابقة أفضل مشاريع التخرج على مستوى جامعات الشمال تخصص

 والتي نظمتها نقابة المهندسين بالشمال. 2015-2014الجامعي  للعام

  الجائزة الثالثة في مسابقة أفضل مشاريع التخرج على مستوى جامعات الشمال تخصص هندسة القوى الكهربية

 والتي نظمتها نقابة المهندسين بالشمال. 2015-2014للعام الجامعي 

  ورياضيةنشاطات ثقافية: 



  الفصحى لطالب اإللقاء باللغة العربيةفي مسابقة  على المرتبة األولى دلهحصل الطالب محمود أبو 
 الجامعات اللبنانية في حرم الجامعة في بيروت

  على المرتبة األولى في بطولة الشطرنج لفرع الجامعة بطرابلس باسم حدادحصل الطالب 
  .حصل فريق الكلية على المرتبة األولى في مسابقة تنس الطاولة 

 

 

  



ا: المقترحات والتوصيات لجهة:  ثامنا

 التعلم والتعليم -1

 .التعليمية واالدارية الجودة معاييرالجامعة و ةاستراتيجي تطبيق -

قبل الطالب والهيئات االساااتشاااارية لاقساااام المختلفة في الكلية واالخذ المقررات الدراساااية من  تقييم -

 لتطوير المناهج. تبعين االعتبار بنتائج التقييما

 من المعلمين من الكفاءات وجلب مساااااتمر، بشاااااكل موتدريبه أعضااااااء هيئة التدريسقدرات  تطوير -

 وضوابط شروط ومحاولة واالجنبية العربية الدول مختلف

 والمعامل.تطوير المختبرات  -

 اللبناني.العمل سوق متطلبات تطوير المناهج حسب  -

 (.االلكتروني مالتعلي) للطلبة فعال سريع بشكل المعلومة لتوصيل الحديثة التعليمية الوسائل استخدام -

 مليةالع في أكبر بشااكل الخاص القطاع واشااراك االسااتطالعات واجراء العالمية بالخبرات االسااتعانة -

 .التربوية

 البحث العلمي -2

 Juniorمن خالل تفعيااال دور ال  مبكرة سااااااان في الطالب بين العلمي البحاااث ثقاااافاااة تعزيز -

Research Team  ومن خالل الطلب من أعضااااااااء هيئة التدريس اعالم الطالب بالتطورات

 العالمية والتقدم العلمي البحثي في مجال المقرر الذي يتم تدريسه.

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس والطالب على المشاركة بالمؤتمرات الدولية.  -

 لبنان.تعزيز تبادل االساتذة وطالب الدراسات العليا مع الجامعات خارج  -
 

 .المتخصصة العمل وورش المؤتمرات اقامة -

تشجيع على النشر في الدوريات والمؤتمرات العلمية المرموقة التي تليق بسمعة الكلية بشكل خاص  -

 والجامعة بشكل عام.

 استحداث مختبرات تسهم في االبحاث العلمية -

 

 العالقات الداخلية والخارجية -3

التواصاال مع الجامعات والمؤسااسااات في الخارج والتي كان قد تشااجيع أعضاااء هيئة التدريس على  -

 سبق وتعامل معها وحثها على توقيع اتفاقيات تعاون مع جامعة بيروت العربية.

والهيئات  وبخاصة البلدياتتحفيز أعضاء هيئة التدريس على التواصل مع المجتمع المحيط بالجامعة  -
 االجتماعية

 األجنبية.الجامعات  واالساتذة معتحفيز تبادل الطالب  -
 

  



ا: الخطوط المستقبلية  تاسعا

القوى  لبرامج الهندسة المدنية والبيئية، هندسةABET تقدم للحصول على االعتماد من هيئة االستعداد لل -

 والهندسة الصناعية واإلدارية. ،الحاسب اآللي، الهندسة الميكانيكيةهندسة  ،الكهربيةواآلالت 

 وتشجيع العمل بروح الفريق. الالمنهجيةتفعيل نشاطات الطالب  -

 .بالكلية للمساعدة في تطوير العملية التعليمية طبقا لمعايير الجودة العالمية الجودة ضمان لجنةدور تفعيل  -

 لرؤية الكلية المستقبلية. استراتيجيةتشكيل لجان محورية لوضع  -

 .الكلية مع التواصل على الخريجين تحفيز -

 

 

 


