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ABET كلية الهند�صة يف »الي�صوعية« تنال اعتماد

دكاش واملشاركون باالحتفال يقطعون قالب احللوى

يوسف  ال��ق��دي��س  جامعة  ف��ي  الهندسة  كلية  اعلنت 
ف���ي ب���ي���روت ف���ي ب��ي��ان ان��ه��ا »ن���ال���ت اع��ت��م��اد الهندسة 
أقيم  وللمناسبة   ،ABET�ب امل��ع��روف  والتكنولوجيا 
اح��ت��ف��ال ف��ي م��س��رح ج���ان دوك��روي��ي��ه ف��ي ح���رم العلوم 
والتكنولوجيا بحضور نقيب املهندسني في بيروت جاد 
تابت، البروفسور كانشيبروام غنوالن رئيس اجلمعية 
األم��ي��رك��ي��ة للمهندسني امل��دن��ي��ني األم��ي��رك��ي��ني، الدكتور 
ال��ي��اس ص��ي��اح رئ��ي��س املنطقة ال��ع��اش��رة ف��ي اجلمعية، 

رئيس اجلامعة البروفيسور سليم دكاش.
وأش��ار عميد الكلية البروفيسور وسيم رافاييل إلى 
أن »كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف في سنة 
2019 متيزت بتحقيقها العديد من النجاحات وأبرزها 
»ل��م نسجل  ABET، مضيفًا:  اع��ت��م��اد   حصولها على 
ح��ص��ول أي ف��ج��وة، أو ن��ق��ص، أو ض��ع��ف، ف��ي البرامج 

املعتمدة«.
ولفت نائب رئيس اجلامعة للشؤون اإلدارية والعميد 
الفخري لكلية الهندسة البروفيسور ف��ادي جعارة الى 
امل��س��ار ال��ذي سلكته عملية نيل االع��ت��م��اد ب��دءا بوزارة 

التربية«.
من جهته، رد تابت على طلب رافاييل بالتذكير »مبا قام 
به مجلس النقابة جلهة املطالبة بحصول جميع كليات 
الهندسة في لبنان على اعتماد دول��ي، بهدف احملافظة 
وليصار  الهندسي،  للتعليم  األك��ادمي��ي  املستوى  على 

إل��ى إغ��الق ه��ذا ال��ن��وع م��ن اجلامعات التجارية«. وأكد 
أن النقابة »تقدمت مبشروع قانون عرضته على رئيس 
اجلمهورية ورئ��ي��س مجلس ال��ن��واب ورئ��ي��س ال���وزراء 
احلكومة  تتبنى  أن  ون��أم��ل  البرملانية  الكتل  وممثلي 
اجل��دي��دة امل��ش��روع وتقدمه إل��ى البرملان ف��ي أق��رب وقت 
ممكن، بحيث يواصل املهندس اللبناني رفع شعلة التميز 

واجلودة، سواء في املنطقة العربية أو في العالم«.
بدوره، رّكز دكاش على »األهمية الكبيرة التي توليها 
اجلامعة منذ عدة سنوات ملسألة االعتماد الدولي كجزء 
وامل��س��اءل��ة تشمل عدة  أداء اجلامعة  تقييم  م��ن عملية 
معايير: التعليم، البحث، تدريب املعلمني، الدمج املهني 
للطالب واخلريجني، خدمة املجتمع، واملرافق واملباني«. 

ون��ّوه ب��دور »األش��خ��اص الذين سهروا وعملوا على 
احل��ص��ول بنجاح على ه��ذا االع��ت��م��اد، وه��م فريق جدير 
بالفخر متاما كاالعتماد نفسه«، مشيرا إلى أن »احلصول 
على العالمة الكاملة واملثالية من احملاولة األول��ى دليل 
على دقة العمل، وبراعة اإلعداد، وتوفير جميع الوثائق، 

والتطبيق اجليد لكافة الشروط«.
وك��ان��ت م��داخ��ل��ة ل��ل��ب��روف��س��ور ك��ان��ش��ي��ب��روام غنوالن 
فتمحورت حول »دور املهندسني في خلق عالم مستدام 

وحتسني نوعية احلياة«.
بعد ذلك قدمت دروع تكرميية إلى كل من البروفسور 

غنوالن وتابت وصياح وصوايا.


