
ABET كلّية هندسة اليسوعّية  تنال اعتماد
برنامج أرصدة يجمع النظامين األوروبي واألميركي

نالت كلّية الهندسة )ESIB( في جامعة 
ال���ق���ّدي���س ي���وس���ف ف���ي ب���ي���روت اع��ت��م��اد 
 ( ال��ه��ن��دس��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��م��ع��روف ب���
ABET( Accreditation Board for
 .Engineering and Technology
وللمناسبة أقيم احتفال في مسرح جان 
دوكروييه في حرم العلوم والتكنولوجيا 
في حضور نقيب المهندسين في بيروت 
األميركية  الجمعية  ورئيس  تابت،  ج��اد 
ل��ل��م��ه��ن��دس��ي��ن ال��م��دن��ي��ي��ن األم��ي��رك��ي��ي��ن 
غنوالن  كانشيبروام  البروفسور   ASCE
والدكتور الياس صّياح رئيس المنطقة 
Region نفسها  الجمعية  في  العاشرة 
البروفسور  ASCE 10، ورئيس الجامعة 
رئيس  ون���واب  اليسوعّي  ���اش 

ّ
دك سليم 

ال����ج����ام����ع����ة، وال�����م�����دي�����ري�����ن واألس������ات������ذة 
والموظفين وجمع من الطّاب.   

ت��م��ّي��زت ك��ل��ّي��ة ال��ه��ن��دس��ة ف��ي جامعة 
بتحقيقها   2019 في  يوسف  القّديس 
حصولها  وأب��رزه��ا  النجاحات  من  العديد 
الكلّية  عميد  وفق   ،ABET اعتماد على 
ال��ب��روف��س��ور وس��ي��م راف��اي��ي��ل ف��ي كلمته 
االفتتاحية، وقال: "لم نسجل حصول أي 
البرامج  في  أو ضعف،  نقص،  أو  فجوة، 

المعتمدة".
ْتبع 

َ
ت الكلية  ر رافاييل بأن برامج 

ّ
وذك

ن���ظ���ام أرص������دة ي��ج��م��ع ن���ق���اط ال���ق���وة في 
ال��ن��ظ��ام األوروب������ي وت��ل��ك ال��م��ت��واف��رة في 

النظام األميركّي. 
نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية 
ال��ب��روف��س��ور ف����ادي ج��ع��ارة س���رد ال��م��س��ار 
ال�����ذي س��ل��ك��ت��ه ع��م��ل��ي��ة ن��ي��ل االع���ت���م���اد. 
كانت البداية في وزارة التربية والتعليم 
ثقافة جديدة  "بامتاك  وجت 

ُ
وت العالي 

وت��ح��ق��ي��ق ح���ل���م" وذل�����ك ب��ف��ض��ل ال��ع��م��ل 
الجاد والطويل لألساتذة وأعضاء الهيئة 

اإلدارية والطّاب. 
���ر ت��اب��ت ف��ي كلمته بما 

ّ
م��ن جهته ذك

المطالبة  لجهة  ال��ن��ق��اب��ة  مجلس  ب��ه  ق���ام 
بحصول كل كلّيات الهندسة في لبنان 
المحافظة  ب��ه��دف  اع��ت��م��اد دول����ي،  ع��ل��ى 
ع���ل���ى ال���م���س���ت���وى األك����ادي����م����ّي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
الهندسي، وليصار إلى إغاق هذا النوع 
أن  تابت  ���د 

ّ
وأك التجارية.  الجامعات  م��ن 

النقابة "تقّدمت بمشروع قانون عرضته 
الجمهورية ورئيس مجلس  على رئيس 
ال���وزراء وممثلي  ال��ن��واب ورئيس مجلس 
تتبنى  أن  ف��ي  آم���ًا  البرلمانية"،  الكتل 
الحكومة الجديدة المشروع وتقّدمه إلى 

البرلمان في أقرب وقت.
������اش، ف���رك���ز ف���ي ك��ل��م��ت��ه على 

ّ
أم����ا دك

الجامعة  "توليها  التي  الكبيرة  األهمية 
م���ن���ذ س����ن����وات ع�����دة ل��م��س��أل��ة االع���ت���م���اد 
ال���دول���ي ك���ج���زء م���ن ع��م��ل��ي��ة ت��ق��ي��ي��م أداء 
ل���ة ت��ش��م��ل م��ع��اي��ي��ر:  ال���ج���ام���ع���ة وال���م���س���اء
ال��ت��ع��ل��ي��م، ال��ب��ح��ث، ت���دري���ب ال��م��ع��ل��م��ي��ن، 
والمتخرجين؛  ل��ل��ط��ّاب  المهني  ال��دم��ج 
وال��م��ب��ان��ي".  وال��م��راف��ق  المجتمع،  خ��دم��ة 
ون����ّوه ب����دور "األش���خ���اص ال��ذي��ن س��ه��روا 
وع��م��ل��وا ع��ل��ى ال��ح��ص��ول ب��ن��ج��اح ع��ل��ى ه��ذا 
االع����ت����م����اد، وه�����م ف���ري���ق ج���دي���ر ب��ال��ف��خ��ر 
أن  إلى  مشيًرا  نفسه"،  كاالعتماد  تماًما 
والمثالية  الكاملة  العامة  على  الحصول 
���ة 

ّ
م���ن ال��م��ح��اول��ة األول������ى دل���ي���ل ع��ل��ى دق

ال��ع��م��ل، وب��راع��ة اإلع����داد، وت��وف��ي��ر جميع 
الوثائق، والتطبيق الجيد لكل الشروط.
كانشيبروام  ال��ب��روف��س��ور  م��داخ��ل��ة  أم���ا 
غنوالن فتمحورت حول دور المهندسين 
في خلق عالم مستدام وتحسين نوعية 

الحياة. 
 من 

ّ
إل��ى ك��ل ��ّدم��ت دروع تكريمّية 

ُ
وق

غنوالن وتابت وصّياح وصوايا.

خالل االحتفال بنيل االعتماد.
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