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 تقرير ايفاد/ الموضوع

 :المقدمة. 1

 :كل من ايفاد تقرر  1100/ 01/10في   828المرقم  جامعيبموجب االمرال

 .رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر –االستاذ الدكتور شاكر أحمد صالح . أ

 .عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر – االستاذ الدكتور طارق صالح هادي. ب

االمريكية في بيروت لعقد اجتماعات جامعة ال – لبنانالى دولة  البناء واالنشاءاتالتدريسين في قسم هندسة 

مشتركة مع الجانب اللبناني في بيروت للتنسيق فيما يتعلق بكافة متطلبات جلسات وورش العمل والمعرض 

 01رة من العلمي للمؤتمرالدولي الثاني لهندسة البناء واالنشاءات والبيئة والمزمع عقده في بيروت للفت

عدا أيام السفر ) 1100مايس  00ولغاية  01تحددت أيام االيفاد بالفترة من  .1100تشرين اول  01ولغاية 

 (. وعلى أن ال تتحمل الجامعة التكنولوجية  أية نفقات

 

 :نبذة مختصرة عن المؤتمر. 2

على تنظيم المؤتمر الدولي الثاني لهندسة البناء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصلت موافقة 

واالنشاءات والبيئة من قبل قسم هندسة البناء واالنشاءات في الجامعة التكنولوجية وحسب كتاب دائرة البحث 

كما حصلت موافقة معالي وزير التعليم . 11/10/1102والمؤرخ في   0001/  1ب ت والتطوير المرقم 

ى اقامته في لبنان وفي الجامعة االمريكية في بيروت وحسب كتاب دائرة البحث العالي والبحث العلمي عل

بعد حصول موافقة الجامعة االمريكية  1102/ 01/00والمؤرخ في   01111/  1والتطوير المرقم ب ت 

 . في بيروت على ان تكون شريكاً مضيفاً للمؤتمر

هو مؤتمر  البناء واالنشاءات في جامعتنا و المؤتمرالمزمع عقده يغطي كافة االختصاصات في قسم هندسة

مؤتمراً دولياً الغراض االعتمادية  ويراد له أن يكون الغراض الترقيات العلمية( يعقد كل سنتين)دوري 

 . (ABET)االكاديمية الدولية 

 

 :االجتماعات المتحققة. 3

 :تم خالل الفترة المحددة في أعاله عقد االجتماعات التالية

 :ع أعضاء اللجنة التحضيرية الممثلين للجامعة االميريكيةأجتماع م. أ

االجراءات حول المختصرات تم هذا االجتماع في بناية قسم الهندسة المدنية والبيئية وتم خالله استعراض 

ثم نوقشت امور تخص القاعات التي . التي استلمت من الباحثين وتقييمها واشعارالباحثين بالقبول او الرفض
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لتكون للجلسات ( شخص 01سعة )تخصيص اربعة قاعات  لجلسات المؤتمر واتفقنا على قبلهمخصصت من 

بأن بناية  كذلك اتفقنا. تاح والختام للمؤتمرلتكون لجلستي االفت( شخص 101سعة )االعتيادية وقاعة كبيرة 

الغداء او العشاء  المطعم في القسم يمكن استخدامها لتقديم الوجبات الخفيفة بين جلسات المؤتمر او دعوات

كما تمت مناقشة موضوع اقامة معرض علمي لبعض الشركات الداعمة  .التي سيتم تنظيمها للمشاركين

لتعرض منتجاتها وانجازاتها مع اقامة ورشة عمل مسائية في اليوم السابق للمؤتمر تناقش موضوعات تقع 

 .ضمن محاور المؤتمر

وكانت مناسبة جداً لالغراض ومكان المعرض ات والمطعم تم اجراء جولة ميدانية لالطالع على القاع

 .المطلوبة

 

 :(عضو اللجنة العليا للمؤتمر) أجتماع مع رئيس قسم الهندسة المدنية والبيئية. ب

دكتوراة في  –االستاذ الدكتور محمد هراجلي ) مع رئيس قسم الهندسة المدنية والبيئية تم هذا االجتماع

التداول حول امكانية تحديد شخصية  بناية قسم الهندسة المدنية والبيئية وتم خاللهفي ( الهندسة االنشائية

والذي سيقدم ( keynote speaker)كمتحدث رئيسي  قسم الهندسة المدنية والبيئيةعلمية من طرف 

كما بين رئيس القسم بأن المؤتمر المزمع عقده . محاضرة خاصة عن موضوع يقع ضمن محاور المؤتمر

 .أحد انجازات الجامعة االمريكية في الذكرى الواحد والخمسين لتأسيس الجامعةسيذكر ك

فرع لبنان  كداعم علمي للمؤتمر /  (ASCE) كما نوقش موضوع جعل الجمعية االمريكية للمهندسين المدنيين

 .بالمفاتحات حول ذلك الهندسة المدنية والبيئيةوتكفل قسم 

 

 (:عضو اللجنة العليا للمؤتمر)أجتماع مع عميد كلية الهندسة والعمارة  .ج

 –االستاذ الدكتور مكرم سويدان )والعمارة حيث استقبلنا العميد  الهندسة كليةتم هذا االجتماع في بناية 

بعد . االمريكيةفي مكتبه وبحضور اعضاء اللجنة التحضيرية الممثلين للجامعة ( دكتوراة في الهندسة البيئية

التعارف وامورالضيافة تمت مناقشة اسلوب نشر بحوث المؤتمر واتفقنا على أن يتم السماح للباحثين 

. االجانب اختيار تقديم بحث كامل او مختصرات موسعة التاحة الفرصة لهم في النشر في اكثر من مكان

ر موعد الستالم البحوث مدة اسبوعين ولتشجيع المشاركة للباحثين اللبنانين طلب عميد الكلية تمديد آخ

اشار العميد انه سيتطلب احتساب اجورلبعض العاملين  .وتمت الموافقة 1100حزيران  00اضافيين لتصبح 

كما بين ان . في انجاز متطلبات المؤتمر لكونهم من خارج كادر الكلية وانهم سيعملون في العطلة االسبوعية

 ً ولكن مستلزمات الوجبات الخفيفة ودعوات الغداء والعشاء سيكون تأمين  استخدام بناية المطعم سيكون مجانا



3 
 

كلفتها من مسؤوليتنا وعليه طلبنا منهم اعالمنا مقدار الكلفة التخمينية لمثل هذه الفقرات الخذها بنظر 

 .االعتبار من قبلنا

 :أجتماع مع أحدى الشركات الداعمة للمؤتمر. د

اد في الفترة السابقة مع ممثلي شركة هانوا الكورية الجنوبية وشركة استكماالً الجتماعات عقدت في بغد

فيوال الفرنسية كداعمين فنيين ولوجستيين للمؤتمر، تم عقد اجتماع فني مع ممثلي شركة فكرو ماب 

(Fugro Map ) في مقر الشركة في بيروت وقام ممثلو الشركة بعرض المكانيات ( فرع لبنان)الهولندية

االستعداد الكامل لمشاركة بالمعرض الفني المصاحب للمؤتمر وتقديم اي دعم فني ولوجستي  الشركة وابدوا

ً )يتطلبه انجاح هذه المناسبة العلمية  كما تم تزويدنا بمذكرة رسمية  تبين استعدادهم للمشاركة ( المرفقة طيا

 .والدعم
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