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ورشة عمل دولية في األميركية حول تحديات ونتائج استعماالت الطاقة 

 النووية في الشرق األوسط
 

دعا معهد منيب وأنجال المصري للطاقة والموارد الطبيعية في الجامعة األميركية في بيروت إلى 
أيار الجاري، من الثامنة والنصف  22الجمعة  ورشة العمل الدولية الخامسة التي سيعقدها يوم

  .في مبنى كولدج هول في الجامعة 1صباحاً حتى الثانية بعد الظهر في قاعة المحاضرات ب 
 

في الشرق األوسط  ، وخاصًة الطاقة النووية،ستتمحور الورشة حول السيناريوهات الناشئة للطاقة
تائج. وسيشترك فيها أكاديميون وخبراء في الطاقة وما يواجهها من تحديات وما سيترّتب عليها من ن

وصّناع سياسات سيقّيمون مسارات الطاقة الُمقترحة لمنطقة الشرق األوسط. وستسعى الورشة إلى 
 إرساء شبكة تشّجع أبحاث الطاقة وأنشطة التواصل بين خبرائها عبر الشرق األوسط.

 
ة الدكتور مكرم سويدان ووكيل الشؤون سُتفتتح الورشة بكلمات لعميد كلية الهندسة والعمار

األكاديمية في الجامعة الدكتور أحمد دالل وعضو مجلس أمناء الجامعة منيب المصري ورئيس 
هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان السيد وسام الذهبي والدكتور بالل النصولي من المجلس الوطني 

 للبحوث العلمية في لبنان.
 

ستتناول سياسات الطاقة النووية في الشرق األوسط، وتحدياتها  ستشمل الورشة ثالث حلقات
وستكون كل محاضرات الورشة . ونتائجها، والتحّول إلى بدائل عن محروقات الهيدروكربون

 .إلى العربيةباالنكليزية، مع ترجمة فورية 
 

وُعقدت . 2002هذا وقد تأسس معهد منيب وأنجال المصري للطاقة والموارد الطبيعية في العام 
 .2010ورشة العمل الدولية األولى في أيار من العام 

 

 يمكن االطالع على البرنامج المفّصل للورشة على الرابط االلكتروني التالي:
w.aub.edu.lb/units/masri_institute/workshops/Pages/EmergingEnerhttp://ww

gyScenariosintheMiddleEast.aspx  

 

http://www.aub.edu.lb/units/masri_institute/workshops/Pages/EmergingEnergyScenariosintheMiddleEast.aspx
http://www.aub.edu.lb/units/masri_institute/workshops/Pages/EmergingEnergyScenariosintheMiddleEast.aspx


 الليبرالي األميركي وتعتمد النظام التعليمي 1611العام  بيروت في تأسست الجامعة األميركية في
 جامعة بحثية تدريسية، والجامعة هي. ارساتهاكنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها ومم للتعليم العالي

تقّدم   .طالب وطالبة 8000 حواليمن  طالبياً  أعضاء وجسماً  700أكثر من  تضم هيئة تعليمية من
والدكتوراه  والدكتوراه، والماجيستر، يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس، ما الجامعة حالياً 

 .سريراً  020  فيه يضم مستشفىً  الذي مركزها الطبي في وتدريباً  طبياً  كما توّفر تعليماً . الطب يف
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