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ثالثة متنافسين من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يفوزون بمسابقة "صناع 

  AUB التغيير في مجال الصحة العالمية" نّظمها معهد الصحة العالمية في

 

"صناع التغيير في ، مسابقة (AUB) في الجامعة األميركية في بيروت  (GHI)نّظم معهد الصحة العالمية

مجال الصحة العالمية" احتفاالً بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيس المعهد. وقد جمع الحدث طالبًا من جامعات 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لتقديم أفكار مشاريعهم المتعلقة بالصحة العالمية وأهداف األمم المتحدة 

 .دقائق للحصول على فرصة للفوز بتمويل أّولي 5قديمي مدته من خالل عرض ت (SDGs) للتنمية المستدامة

 

تم ترشيح سبعة متنافسين من دول مختلفة للمرحلة النهائية، بما في ذلك مصر وسوريا ولبنان واإلمارات 

 .العربية المتحدة وغيرها. وقد شارك جميعهم بالمسابقة التي أقيمت في حرم الجامعة األميركية في بيروت

 

االفتتاحية، تحدث الدكتور شادي صالح، المدير المؤسس لمعهد الصحة العالمية، عن كيفية تبني في كلمته 

المعهد ألهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة من خالل برامجه ومبادراته التي تسعى إلى خلق عالم أكثر 

الل تقديم الدعم الالزم وتوفير صحة واستدامة ومرونة. وأشار إلى أن هذا الحدث يعزز النتائج اإليجابية من خ

 .الفرص المناسبة للشباب، صنّاع التّغيير، من أجل مستقبل فيه المساواة والسالمة والصحة

 

تم تسجيل نتائج المشاريع المعروضة من قبل لجنة تحكيم مكّونة من خمسة حّكام بما في ذلك الدكتورة نجاة 

ستاذة أكاديمية البيئة، وأستاذة في الجامعة األميركية في صليبا، عضو في مجلس النواب اللبناني، ومديرة وأ

بيروت؛ جيسيكا عازار، مقدمة البرامج التلفزيونية في أم تي في لبنان؛ والدكتورة لما موسوي، مديرة مركز 

األعمال والقيادة الشاملة في الجامعة األميركية في بيروت، العميدة المشاركة لألبحاث وتطوير أعضاء هيئة 

ريس، وأستاذة مشاركة في الجامعة األميركية في بيروت. كما ضّمت لجنة التحكيم نور األرناؤوط، مديرة التد

قسم في معهد الصحة العالمية في الجامعة األميركية في بيروت؛ والدكتورة رحاب نصر، مديرة برنامج 

في الجامعة األميركية في ، أستاذة (NKBCI) الوقاية من السرطان ومكافحته في معهد نايف باسيل للسرطان

 .بيروت، ومؤسسة منّظمة أملنا غير الحكومية



تجدر اإلشارة إلى أن الطالب المتنافسين قُيّموا بناًء على درجات لجنة التحكيم لكل عرض تقديمي، باإلضافة 

ومدى  الى مذّكرة المفاهيم المقدّمة من الطالب والتي تضّمنت أهداف المشروع والمنهجية ومؤشرات النتائج

المالءمة مع الصحة العالمية وأهداف التنمية المستدامة، فضالً عن الجدول الزمني للتنفيذ وخطة النشر. أعقب 

كل عرض تقديمي خمس دقائق من األسئلة واألجوبة تناول المتنافسون من خاللها األسئلة التي طرحتها لجنة 

 .التحكيم

 

نقدية. فاز زيشان ذو الفقار، من جامعة الخليج الطبية في في ختام المسابقة، حصل ثالثة طالب على جوائز 

اإلمارات العربية المتحدة بالمركز األول عن مشروعه بعنوان "انتشار ومحددات األمراض غير المعدية 

والعوائق المحتملة في استخدام خدمات الرعاية الصحية بين العمال في عجمان، اإلمارات العربية المتحدة،" 

 .دوالر أميركي 5000قدره بتمويل أولي 

 

وفازت سارة الكوسة من الجامعة اللبنانية األميركية في لبنان بالمركز الثاني عن مشروعها بعنوان "كانسر 

 .دوالر أميركي 3000بتمويل أولي قدره  (Cancer Com) "كوم

 

فقد احتّل المركز الثالث أّما عبد الرحمن شيكير عمر، من جامعة الخليج الطبية في اإلمارات العربية المتحدة 

عن مشروعه بعنوان "تأثير التعرض للحرارة على الصحة البدنية واالجتماعية والعقلية واستراتيجيات 

دوالر  2000المواجهة بين عمال البناء في عجمان، اإلمارات العربية المتحدة،" وفاز بتمويل أّولي قدره 

 .أميركي

 

ي وصلت إلى هذه المرحلة حصلت على شهادة مشاركة تقديراً لعملها الجدير بالذكر أن المجموعات السبع الت

 الجاد وتفانيها.
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 بيروت في األميركية الجامعة عن لمحة
 

 على وممارساتها ومعاييرها التعليمية فلسفتها وترتكز1866  العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. األمريكية والجامعة. العالي للتعليم الليبرالي األميركي النموذج

وهيئتها التعليمية تضم أكثر من تسعمئة أستاذ متفّرغ، أما جسمها الطالبي فيشّكل من حوالي تسعة آالف 
وخمسمئة طالب. وتقدم الجامعة األمريكية في بيروت حاليا أكثر من مئة وأربعين برنامجا   للحصول على 

شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهي توفّر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء 
 المنطقة في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا  .

 
 :بيروت في األميركية الجامعة وأحداث أخبار على لالطالع

 
  www.aub.edu.lb  الموقع

  http://www.facebook.com/aub.edu.lb  فيسبوكال
  http://twitter.com/AUB_Lebanon تويتر
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