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البقاع بمبادرة من جمعية الهندسة  تنظم الجامعة األمريكية في بيروت مخيمًا تطوعّيًا صيفّيًا في منطقة
وسيشرف على  (Ibsar) ة من أجل مستقبل مستدامالطبيع المدنية وبالتعاون مع مرآز إبصار لحماية

. الجامعة والذي سيستمر لمدة تسعة أيام مرآز االلتزام المدني وخدمة المجتمع في تنسيق هذا المخيم
 .ايلول 23إلى  15من   في الفترة (AREC) وسيقام المخيم في مرآز التعليم والبحث الزراعي

الجامعة للتطوع  تذة والموظفين من عدة أقسام فيطالب وبعض األسا 75سيشارك في هذا المخيم 
بعلبك، : والقرى في منطقة البقاع والتي تشمل بخبرتهم في مشاريع تنمية المجتمع في العديد من البلدات

 آما سيشارك في هذا المختم ثالثة طالب من جامعة األرض في. وبدنايل، وشمسطار، وتعنايل، وعرسال
  .نهم وبين فريق الجامعة األمريكية في بيروتآوستاريكا لتبادل المعرفة بي

المؤسسات المجتمعية التي  وخالل هذا المخيم ، ستتعاون الجامعة مع البلديات في مختلف البلدات ومع
 فبالتعاون مع إتحاد المعوقين اللبنانيين. المتطوعون في المخيم ستستفيد بدورها من المشاريع التي سينفذها

 (LPHU) ين وقلألشخاص المع  م من بلدية بعلبك، سيقوم فريق من الطالب ببناء ساللمفرع بعلبك وبدع
وفي شمسطار، وبالتعاون . الحديقة وجوارها قين إلىووهذا المشروع سيسهل تنقل المع. حول رأس العين

وبلدية البلدة، سيقوم فريق ببناء موقف باص وطالء  (LOST) مع المؤسسة اللبنانية للتدريب والدراسات
 . البلدة ميل األرصفة في مدخلوتج

بيوت الطين على  في تعنايل لبناء وصيانة Arc-En-Ciel آما سيتطوع فريق في مرآز قوس قزح
 وال تقتصر  النشاطات التي سيقوم بها الطالب على أعمال البناء فحسب، بل .األسلوب التقليدي اللبناني

بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية  سيقوم فريق من الطالب أيضًا بتصميم موقع على اإلنترنت لبلدية بدنايل
سيقّدم فريق آخر ورش تدريب على الكمبيوتر لألطفال والشباب  آما. للتدريب والدراسات وبلدية البلدة

  . ومرآز التعليم والبحث الزراعي في بلدة عرسال
العلم " بتنظيم مهرجان  البلديةودعم  وبمشارآةة، سيقوم فريق عمل في عرسال وتزامًنا مع هذه األنشط

ورش تدريبية  بالتعاون مع إبصارو األمريكية في بيروت م طالب وموظفو الجامعةيحيث سيق" والتواصل
حديقة عامة ومشتل  ، آما سيقومون بإنشاءآمبيوتر ازجه 12ـ حيث سيتم التبرع للبلدية بعلى الكمبيوتر

ي لشباب البلدة ومعرض التصوير الفوتوغراف إلنتاج أشجار برية، وتنظيم ورشة تدريب على بلدةال
 .أيلول 21وداعية نهار   وسيختتم الشرآاء المهرجان بسهرة. ألعمالهم
الزراعي حيث ستجتمع  أيلول في مرآز التعليم والبحث 23بسهرة وداعية في ليلة  المخيموسيختتم 

إلى اآتساب الخبرة العملية  2010يهدف مخيم التطوع الصيفي . ارآة في المخيمالمؤسسات والقرى المش
في البقاع  تنمية القرى والمجتمع، وإلى تعريف الطالب بشكل أوضح على مختلف المناطق والمساهمة في

   .وتقوية  العالقة مع المجتمعات التي سيعملون معها
باإلضافة إلى عدد من  آة خطيب وعلمي الهندسيةيدعم هذا المشروع آل من شرآة دهانات سايبس، وشر

  .الشرآاء في الجامعة األمريكية في بيروت
   وخدمة المجتمع للمزيد من المعلومات حول المخيم، يرجى االتصال بمرآز االلتزام المدني

ccecs@aub.edu.lb  أو بجمعية الهندسة ، 4431أو 4430 داخلي 01 350000 على الرقم
الداخلي  على الرقم ibsarprj@aub.edu.lb بمرآز إبصار ، أوces@aub.edu.lb المدنية
  . 4509أو 4505
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