
 بيان صحفي
  

  
  

 2011-05-18: بيروت
 

  األميرآية   ورشة عمل حول الطاقة والموارد الطبيعية في
  

الجامعة    آلية الهندسة والعمارة في   للطاقة والموارد الطبيعية في   دعا معهد منيب وآنجال المصري
  يوم الجمعة   وذلك   طبيعية،بيروت إلى ورشة العمل السنوية الثانية حول الطاقة والموارد ال   االميرآية في

وتترّآز   . للمحاضرات   قاعة القحطاني   في   حتى الواحدة بعد الظهر،   من التاسعة صباحًا   أيار الجاري   20 
منها الطاقة البديلة وفعالية الطاقة والبحث عن النفط والغاز    أبحاث المعهد حول عدة مواضيع رئيسية،

  . والموارد الطبيعية وتطوير التشريعات الالزمة للحفاظ على الموارد الطبيعية ومعالجتهما وإدارة الطاقة
ويليه الدآتور باتريك  .  عميد آلية الهندسة والعمارة بالوآالة   الدآتور فضل المقّلد،   وسيتكلم أوًال
ستقّدم المحاضرات  بعد ذلك  . يتكّلم ممّثل لمؤسسة المصري   ثم .  عميد آلية اآلداب والعلوم   ماآغريفي،
والتنقيب عن النفط أمام الشواطىء    ستتناول التصاميم المثلى لوصالت نظم الطاقة المائية،   العلمية التي
  واألصباغ   والبلور السائل،   واستعمال الطاقة الشمسية لتزويد األبنية بالمياه العذبة والتبريد،   اللبنانية،

واستعماالت التكنولوجيا الحيوية لتعويض النقص    طاقة الشمسية الحساسة،الجديدة واستعماالتها لخاليا ال 
للطاقة    وآان معهد منيب وآنجال المصري  . غّدار   بروفسورة نسرينللوُتختتم الورشة بكلمة   . الطاقة   في

عضو مجلس أمناء   بمنحة خمسة ماليين دوالر من   2007   حزيران   والموارد الطبيعية قد تأسس في
  أيار   21   وعقدت ورشة العمل السنوية األولى للمعهد في .  وزوجته آنجيال   الجامعة منيب المصري

  المنتدى العربي   2011   شهر نيسان   القضايا البيئية وآان قد استضاف في   وينشط المعهد في    . 2010 
   . يالثان   اجتماعه التشاوري   للبيئة والتنمية في 

  
 
 
  

 
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في

  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   وجسمًا أعضاء  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   فًىيضم مستش   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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