
 "   األميرآية بعد عملية صارمة ودقيقة   من دون تحّفظ لبرامج الهندسة في   يمنح اعتمادًا "  أبيت
 2010آب،  11األربعاء، 

  
أعلنت الجامعة األميرآية في بيروت أن 

أربعة من برامج بكالوريوس الهندسة فيها 
قد نالت اعتماد مجلس االعتماد للهندسة 

متحدة ويعرف والتكنولوجيا في الواليات ال
، وهو مجلس )ABET" (أبيت"بإسم 

اإلعتماد األآثر إحترامًا وشهرة على 
  .الصعيد الدولي في الواليات المتحدة

  
والجامعة األميرآية في بيروت هي 

  .لبرامج البكالوريوس" أبيت"الجامعة األولى في لبنان التي حازت على اعتماد 
  

رجة البكالوريوس في الجامعة االميرآية في بيروت برامج د"  أبيت"وقد منحت لجنة الهندسة في 
للهندسة المدنية، وهندسة الكمبيوتر واالتصاالت، والهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر، والهندسة 
الميكانيكية، اإلعتماد بعد عملية صارمة ودقيقة انطوت على مراجعة دقيقة لكل برنامج ولقاءات مع 

يئة التدريس والطالب والموظفين، واستعراض للمناهج الدراسية مسؤولين إداريين وأعضاء من ه
  . واالمتحانات، والدروس المفروضة، وآذلك عملية تفتيش للمنشآت الهندسية

  
تّم إبالغ  2010وفي نهاية تموز . 2009قد زار الجامعة في تشرين الثاني " أبيت"وآان فريق من 

ونتيجة . 2008تشرين األول  1ر ساري المفعول من الذي يعتب" أبيت"الجامعة بقرار منحها إعتماد 
ذلك فإن الطالب الذين تلقوا شهادتهم في واحد من البرامج األربعة  بعد هذا التاريخ  يمكنهم أن 

  "أبيت"يعتبروا أن البرنامج الذي أتموه حائز على اعتماد 
  
العلوم التطبيقية، هو المجلس المعتِمد المعترف به لبرامج الكليات والجامعات في " أبيت"و

والحساب، والهندسة، والتكنولوجيا، ويتكون من اتحاد من ثالثين جمعية مهنية وتقنية تعمل في هذه 
 2900عامًا ومنح االعتماد ألآثر من  75ضمان الجودة ألآثر من " أبيت"وقد قدم . المجاالت

  .آلية وجامعة في الواليات المتحدة 600برنامج في 
 

يضمن أن يكون برنامج الكلية أو الجامعة مستوٍف لمعايير " أبيت"إعتماد "أن " أبيت"وقال موقع 
  ".الجودة التي وضعتها المهنة والتي تعد الكلية أو الجامعة طالبها من أجلها

  
وقد هنأ رئيس الجامعة االميرآية في بيروت الدآتور بيتر دورمان الجامعة وآلية الهندسة والعمارة 

هو عالمة فارقة حقيقية للجامعة، ونيل االعتماد من دون " أبيت"إن إعتماد : "إنجازاتها قائًالعلى 
  ". تحفظ، هو إنجاز ممتاز

  
آذلك نّوه عميد آلية الهندسة والعمارة في الجامعة الدآتور ابراهيم الحاج بالعمل الجماعي والجهود 

فوائد الحصول على هذا "وقال إن " أبيت" التي بذلها أعضاء هيئة التعليم والتي أدت إلى إعتماد
اإلعتماد آثيرة فهو يلزم الدوائر بتحسين برامجها باستمرار، بحيث تظل معاصرة، ومطابقة 



وعلى الرغم من أن طالبنا ليس لديهم مشكلة في الحصول على فرص عمل في . للمعاييرالدولية
المتحدة وأوروبا، فإن هذا اإلعتماد الشرآات وفي قبولهم من قبل الجامعات الكبرى في الواليات 

سيفتح المزيد من األبواب أمامهم وعالوة على ذلك سيساعد الجامعة على جذب المزيد من الطالب 
  ."الدوليين إلى برامجها

  
وتجدر اإلشارة إلى أنه في السنوات األخيرة ، تلقت آليتا إدارة األعمال والتمريض في الجامعة 

ماد من قبل هيئات اعتماد ذات الشهرة عالمية، جمعية آليات إدارة االميرآية في بيروت االعت
، )CCNE(، ولجنة آليات تعليم التمريض الجماعية ) AACSB(األعمال الجماعية المتقدمة 

 .لتنضما بذلك إلى آبار آليات إدارة األعمال والتمريض في الواليات المتحدة


