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  افتتحت آلية الهندسة والعمارة في

  بيروت   الجامعة األميرآية في 
رئيس جمعية الصناعيين    برعاية 

لألتمتة    متطّورًا   ُمختبرًا   نعمة فرام،
الكلية ويحمل اسم مبنى    مقّره في

)  OMRON (  شرآة أومرون
وحضر حفل  .  اليابانية لاللكترونيات 

االفتتاح آبار االداريين من شرآة 
  بما فيهم رئيسها التنفيذي   أومرون،

  وصناعيون لبنانيون،   ألوروبا، 
وشخصيات من القطاعين الخاص  

  من آلمة أوتوماتيكي،   طلح ُمستحدث ومشتّقومصطلح األتمتة هو مص  . الكلية   وأساتذة في   والعام،
وقال السيد فرام إن مثل هذه المختبرات تساعد   . يعمل ذاتيا بدون تدخل بشري   يطلق على آل شيء 

  أو المالي   قطاع الصناعة بدال من توجهها إلى القطاع التجاري   المحافظة على العقول النيرة في   في
تحدث عميد آلية    آلمته الترحيبية،   وفي  . عن القطاع   الهندسة بعيدًا   ريجييستدرج العديد من خ   الذي 

  الهندسة والعمارة الدآتور إبراهيم الحاج عن أهمية الشراآات بين الصناعات والعالم األآاديمي،
  يبدأ قريبا بإقامة ورشات عمل تدريبية ألعضاء القطاع الصناعي،   إلى أن المختبر سوف   مشيرًا 
المدير    وآذلك أشاد اميل عازار،  . من قبل الباحثين لتحسين العمليات الصناعيةيستخدم أيضا    وسوف 

بالعالقة الوطيدة بين بنك    لبنان،   وآيلة شرآة أومرون في   ، ) METACS (  العام لـشرآة ميتاآس
الهندسة قطاع    مما سيساعد على إنتاج خريجين افضل في   التكنولوجيا،   وموردي   األدمغة األآاديمي

المختبر وإضافة    يسمح بالتوسع في   وأضاف أن المستقبل سوف .  قطاع الصناعة   وتعزيز المعايير في
  يوآوموتو،   وتوزشيوأشار   . أقسام جديدة من أجل تغطية المزيد من التطبيقات الصناعية واآلالت

بيروت لألتمتة    امعة االميرآية فيإلى أن مختبر الج   أوروبا،   لشرآة أومرون في   الرئيس التنفيذي 
االحتفال عن جائزة سنوية جديدة من    وأعلن في .  تدعمه أومرون   الذي   العالم العربي   هو األول في

  الجامعة االميرآية في   ينفذه طالب الهندسة في   ألفضل مشروع أتمتة صناعية "  أومرون ستعطى
تقنيات    وباتت اليوم رائدة في   1933   أيار   في   تاتيسي وشرآة أومرون أسسها آازوما  ". بيروت 

وترعى مشروع المختبر  .  ونظم األمان لآلالت الصناعية   االستشعار عن ُبعد والتحكم االوتوماتيكي
تقنيات    وهي   المختبر الطالب إلى تقنيات األتمتة،   وسيعرّف .  شرآتا أومرون وميتاآس مع الكلية

شراآات    المستقبل بالدخول في   آما سيسمح للجامعة في   آل المصانع الحديثة،   رة فيمستخدمة بكث
  . قامة برامج تدريب على األتمتةمع القطاع الخاص وإ


