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 والعربية برنامج ماجيستير جديد في دراسات الطاقة لتلبية احتياجات السوق المحلية

نزهجُخ احزُبعبد  ،أطهمذ انغبيعخ األيُشكُخ فٍ ثُشود ثشَبيظ يبعُسزُش عذَذ فٍ دساسبد انطبلخ

 نعهىو وفٍ رطىَش انسُبسبد.خزصبصٍُُ َحًهىٌ يهبساد فٍ اإنً ا وانعشثُخ انسىق انًحهُخ

وانجشَبيظ، وَُذعً ثشَبيظ دساسبد انطبلخ، هى عضء يٍ شعجخ ثشايظ انغبيعخ نهزخّصصبد انًزذاخهخ 

 انزٍ ُأّسسذ يؤّخشًا.

ثبنسُبسخ واالعزًبع  ،وَمّذو ثشَبيظ دساسبد انطبلخ شهبدح يبعُسزُش يخزّصخ رذيظ انهُذسخ وانعهىو

 هىو االعزًبعُخ.وغُشهب يٍ يغبالد انجحش فٍ انع

ُخ انًشبسكخ فٍ انغبيعخ انذكزىسح َسشٍَ غّذاس، وهٍ أَضًب ُأسزبرح ًولبنذ وكُهخ انشؤوٌ األكبدَ

اد كشسٍ لطش نذساسبد انطبلخ فٍ انغبيعخ، إٌ انجشَبيظ انغذَذ َسعً إلَشبء انغُم انمبدو يٍ انشّو

خ ُأخشي فٍ انعبنى انعشثٍ هزا فٍ اخزصبصبد انطبلخ. وأضبفذ أَه حزً انُىو، ال رمّذو أَخ عبيع

خ. وأوضحذ . وانجشَبيظ انغذَذ يهُّأ نزهجُخ حبعخ يحهُخ يبّسانزخّصصبدانُىع يٍ انجشايظ انًزذاخهخ 

أٌ انحبعخ نًضم هزا انًششوع كبَذ ثبسصح فٍ حىاساد يع وصساء فٍ انحكىيخ انهجُبَُخ وغُشهى يٍ 

 أصحبة االهزًبو انخبسعٍُُ.

إٌ انجشَبيظ انغذَذ سُزًحىس حىل َطبق يٍ انًشبكم انحشعخ انزٍ رؤّصش فٍ  ولبنذ انذكزىسح غّذاس

ى َزًبشً يع يهًخ انغبيعخ األيُشكُخ فٍ ثُشود وانزضايهب ثزهجُخ حبعبد انًُطمخ هنجُبٌ وانًُطمخ، و

 انعشثُخ وانعبنى.

ًّى نُضّود  نعهىو باَخ ثذسثخ ركُىنىعُخ وعهًُخ طالة انزٍَ ًَهكىٌ خهفُّانوانجشَبيظ انغذَذ يص

يٍ اإلنًبو  ٍ انطالة انزٍَ ال ًَهكىٌ خهفُخ عهًُخوسًُّك .سبدبُخ وانزًُُخ وصُع انسُبعاالعزً

ثبنعهىو انزٍ  رشركضعهُهب انزمُُبد انُفطُخ. ورشفذ انجشَبيظ انغذَذ أثحبس يسزفُضخ فٍ انطبلخ ألكضش 

ًب  أَه َضى أسبرزح َعًهىٌ فٍ يٍ عششٍَ أسزبرًا يٍ انغبيعخ فٍ انًغبالد انهُذسُخ وانعهًُخ. ك

َغى انجشَبيظ انغذَذ يٍ انعًم فٍ لطبع انُفط كهه، فٍ الزصبدَبد انطبلخ وسُبسبرهب. وسُزًكٍ خّش

ٍُ فٍ إنً انطالة، يهُُّ ثبالضبفخ َغززة انجشَبيظ ٌع أأدواس حكىيُخ وغُش حكىيُخ وخبصخ. وَُزىّل

ًّخشثحُوغُش ان خوانعبي خانخبص بديغبل انطبلخ يٍ انمطبع سعىٌ نزحسٍُ لذسارهى. ويّذح َ ٍ، ي



وَذوح ال  ،وحذح دساسُخ كحذ أدًَ، وأطشوحخ رمّذس ثسذ وحذاد دساسُخ 42انجشَبيظ سُزبٌ وَزطهت 

 وحذاد دساسُخ نهب. وفٍ خزبيه َُبل انطبنت شهبدح يبعُسزُش عهًُخ فٍ دساسبد انطبلخ.

يعخ نهزخّصصبد انًزذاخهخ انزبثعخ نًكزت سُكىٌ انجشَبيظ انغذَذ يذعىيًب يٍ شعجخ ثشايظ انغبو

صبد يٍ أسبرزح يٍ كهُخ اِداة وكُم انشؤوٌ األكبدًَُخ، وسزكىٌ نهجشَبيظ نغُخ يزذاخهخ انزخّص

وانعهىو، وكهُخ انهُذسخ وانعًبسح. وسزسبهى فٍ رطىَش وفٍ عًهُبد انجشَبيظ انغذَذ دوائش انهُذسخ 

انكًُُبئُخ، وانكًُُبء، وانهُذسخ انًذَُخ وانجُئُخ، وهُذسخ انكهشثبء وانكًجُىرش، وااللزصبد، 

انعهىو انسُبسُخ واالداسح انعبيخ، واالداسح انهُذسُخ وانغُىنىعُب، وانهُذسخ انًُكبَُكُخ، وانفُضَبء، و

 وانزًىَم.

ًىاسد انطجُعُخ انزٌ أَشأره انغبيعخ فٍ انعبو نهزا وسُمىو يعهذ يُُت وأَغال انًصشٌ نهطبلخ وا

ش األيىال انالصيخ نألثحبس انًزذاخهخ وسُىّف ،ثبنًسبعذح فٍ إديبط يكّىَبد انجشَبيظ انغذَذ 4002

  ل انطبلخ.انزخصصبد لٍ يغب

هٍ فٍ انًُبسجخ رارهب عٍ رأسُس انفشع انهجُبٍَ عوُأ  .اس انغبسٌرآ 42طهك انجشَبيظ انغذَذ فٍ ولذ ُأ

 فٍ حضىس َبئت سئُس انغًعُخ غىسكبٌ كًجشوغهى.  (IAEE) نهغًعُخ انذونُخ اللزصبدَبد انطبلخ

 :ىلع االنكزشوٍَانطبلخ، ًَكٍ انزمذو أوَالٍَ عجش صَبسح انًبد ثجشَبيظ دساس نالنزحبق

 http://www.aub.edu.lb/duip/energy-studies/Pages/index.aspx 

  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً  
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8500   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  600  نه سثكأ  ئة جعلٍوٍة هنجضن ىٍ 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
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