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اتفاقية للتعاون التكنولوجي للبحوث

والتعليم بني خم�س جامعات لبنانية
استضافت اجلامعة األميركية في بيروت )AUB(، حفل توقيع 
 ،)TechCARE( »اتفاقية التعاون التكنولوجي للبحوث والتعليم«
ب��ني خ��م��س ج��ام��ع��ات لبنانية خ��اص��ة ه��ي اجل��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة في 
بيروت )AUB( وجامعة القديس يوسف )USJ( واجلامعة اللبنانية 
األميركية )LAU( وجامعة الروح القدس الكسليك )USEK( وجامعة 
املزيد من  انضمام  واملتوقع  املرجو  وم��ن   )BAU( العربية  بيروت 

اجلامعات إلى هذه اإلتفاقية قريبا.
وُتعتبر االتفاقية التي هي األول��ى من نوعها في لبنان، اخلطوة 
التأسيسية إلنشاء شبكة وطنية للبحوث والتعليم )NREN(، ميكن 
من خاللها تقدمي خدمات إنترنت مكرسة لدعم احتياجات مؤسسات 

األبحاث والتعليم داخل لبنان. 
وتتمّثل رؤي��ة الشبكات الوطنية للبحوث والتعليم حول العالم، 
في  لبنان،  ف��ي  والتعليم  للبحوث  التكنولوجي  التعاون  واتفاقية 
أن ب��ن��اء ال��رواب��ط وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ب��ني ع��دد كبير م��ن اجلامعات 

واملؤسسات البحثية هو املفتاح لتعزيز املعرفة.
الدكتور   AUB�ال في  للمعلوماتية  التنفيذي  الرئيس  وأوض��ح 
يوسف عصفور أن »الغرض من الشبكة الوطنية للبحوث والتعليم هو 
أن نتمكن من تأمني التعاون البحثي وخدمات البحث بني اجلامعات«.

وفي تعليق له عن هذه اخلطوة قال رئيس ال�AUB الدكتور فضلو 
خوري: »هذا دليل إضافي على مستوى التعاون احلقيقي بني خمس 

من أفضل اجلامعات اخلاصة في الدولة«.
وشّدد نائب الرئيس للشؤون االدارية روي مجدالني ممثال رئيس 
ال�LAU الدكتور جوزف جبرا على »أهمية هذا االتفاق الذي يشكل 
فاعلية  وأك��ث��ر  اق��وى  تكنولوجية  بناء هيكلية  ف��ي  اضافية  خطوة 

للطالب في مؤسسات التعليم العالي الكبرى في لبنان«.
بدوره، قال رئيس ال�BAU عمرو جالل العدوي: »التوقيع هو بداية 
جيدة للجامعات اخلمس، وآمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التعاون في 

مجاالت أخرى«.
أما إدارة جامعة الروح القدس الكسليك فعلقت:  »الغرض من هذه 
االتفاقية، والشبكات الوطنية للبحوث والتعليم بشكل عام، ليس فقط 

توصيل الباحثني والطالب داخل البلد، ولكن أيضا ربطهم بالعالم«.
ق��ال م��دي��ر م��ش��روع EUMEDCONNECT3 في  م��ن جهته، 
جيان ديفيد ويست: »سيعمل أعضاء اتفاقية التعاون التكنولوجي 
للبحوث والتعليم )TechCARE( على توسيع العضوية لتشمل 
املزيد من املؤسسات واملكتبات والباحثني؛ وتطوير خدمات التعاون 

األخرى«.




