
 ية الهندسة في الجامعة اللبنانيةإتفاقية تعاون بين شركة الترابة الوطنية و كل

 

الدكتور رفٌق ٌونس وقعت كلٌة الهندسة  فً الجامعة اللبنانٌة  برعاٌة عمٌد كلٌة الهندسة فً الجامعة اللبنانٌة

وذلك ٌوم ممثلة برئٌس مجلس ادارتها بٌار ضومط شركة الترابة الوطنٌة "اسمنت السبع"  اتفاقٌة التعاون مع

 ٌهدف هذا التعاون الى تبادل الخبرات.  فً مبنى كلٌة الهندسة الحدث 2016الثانً  كانون13فً  ربعا اال

الدراسات الهندسٌة العلمٌة،  ما بٌن الطرفٌن من قدرات علمٌة وأكادٌمٌة فً مجال األبحاث و الدراسات 

باإلضافة الى اشراك طالب من كلٌة الهندسة فً تدرٌب مٌدانً، استعمال  والمشارٌع الصناعٌة المشتركة،

مختبرات و إٌفاد مجموعات هندسٌة الى الطرفٌن فً اطار تحضٌر لمشروع لالستعانة بخبرة احد ال

 الطرفٌن.

كل من مدٌر كلٌة الهندسة الفرع الثالث الدكتور خالد الطوٌل، مدٌر مركز االبحاث فً  وحضر حفل التوقٌع 

ة الدكتور بسام الرٌاشً،  رؤسا  كلٌة الهندسة الدكتور كلوفٌس فرنسٌس، رئٌس قسم الهندسة البتروكٌمٌائٌ

ر كل من المدٌر االداري أقسام الكلٌة ، وبعض األساتذة وموظفٌن من الكلٌة. ومن شركة الترابة حض

، المسؤول  Chief Operating Officer جورج عبدهللا وجٌه حداد مدٌر المصنعالشركة رفً  والتواصل

 & Chief Administratorدانً حلو قص،حر ٌداعن المختبرات والتحكم بالجودة فً المصنع س

Financial Officer .والمحامً جان خوري ، 

االنجازات التً حققته  أبرز عرضت كلٌة الهندسة فً البد  تقرٌر عن أقسام الكلٌة ، وعرض تارٌخ عن

وتبادل وتحدث مدٌر مركز االبحاث الدكتور فرنسٌس عن االتفاقٌة التً اعتبرها بمثابة تجدٌد لتعاون قدٌم  

أكادٌمً سابق واشار الى دور هاتٌٌن المؤسستٌٌن الوطنً حٌث تتشاركان فً االنتاج ، واحدة تنتج العلم 

 والمعرفة والثانٌة تنتج مادة االسمنت االكثر استعماالً فً مجال الهندسة .

كلٌة الهندسة من  فً وكان لعمٌد الكلٌة الدكتور رفٌق ٌونس كلمة شرح فٌه عن آلٌة العمل المنتظمة المتبعة 

تفاقٌة الجدٌدة التً ال تتوقف برأٌه . وأشاد بأهمٌة هذه اإلوالخاص العام ٌنالقطاع مع العالقةحٌث تطوٌر 

ع. وشدد على االنجازات التً ححقتها الكلٌة فً عند التدرٌب المٌدانً بل تتوسع الى مجاالت صناعٌة أوس

افتتاح ماسترٌن  ٌائً، انشا  مركز األبحاث العلمً والبتروكٌمومنها افتتاح قسم األعوام الثالث الماضٌة 

 .جدٌدٌن

رؤٌتها لمستقبل المقلع و كٌفٌة إستكمال تأهٌل  فٌلم وثائقً عن الوطنٌة كذلك عرضت شركة الترابة 

 تم شرحها للحضور، و كانت لمحة عن محمٌة جبل موسى. ثالث تقنٌات  المناطق المستثمرة منه عبر

روجٌه حداد الذي تحدث عن هدف هذه المبادرة فً لشركة الترابة الوطنٌة لمدٌر االداري وكانت كلمة ل

السٌما صناعة االسمنت ومساهمتها فً الدورة  توفٌر ثقافة اٌجابٌة حول اهمٌة الصناعة اللبنانٌة و

لنشاط ٌن على االنخراط فً االتعاون ٌسعى الى تشجٌع االكادٌمٌاالقتصادٌة الوطنٌة، وأشار أن هذا 

لتبادل أرضٌة مشتركة  ٌشكل االتفاقور التكنولوجً. والصناعً وابتكار مشارٌع تطبٌقٌة جدٌدة تالئم التط

 لما منه مصلحة الطرفٌن. الخبرات والمعلومات

و كان لرئٌس مجلس اإلدارة بٌار ظومط مداخلة عّبر فٌها عن أهمٌة هذه اإلتفاقٌة و حّث المجتمعٌن على 

إلدارة هذه اإلتفاقٌة بشكل مثمر عالً الجودة، كما عّول على الخبرات الموجودة فً كلٌة بذل أقصى الجهود 



من أهمٌة فً مجال  كما لدى شركة الترابة الوطنٌة، و ما تعلقه هذه األخٌرة الهندسة فً الجامعة اللبنانٌة

، أجاب ضومط على أسئلة فً الختام  العلم و الثقافة  و حثها الدائم على المساهمة فً تطوٌره و تشجٌعه .

 الحاضرٌن.


