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  "بعنوان لھذا العام "الزراعة في لبنان: تحديات وحلول

AUB  تطلق مسابقة "جائزة راجي وفوزية سنّو للرائد الواعد في الزراعة"  

 
ة ة والغذائي وم الزراعي ة العل روت (FAFS) أعلنت كلي ة في بي ة األميركي عن إطالق  (AUB) في الجامع

ابقة  ام مس ة" للع ي الزراع د ف د الواع نّو للرائ ة س ي وفوزي ائزة راج وان  2018"ج ة بعن دارس الثانوي للم
  .""الزراعة في لبنان: تحديات وحلول

  
بھدف تسليط الضوء على القطاع الزراعي اللبناني، والتحديات التي  2017وقد تأسست ھذه الجائزة في العام 

ا  يواجھھا، والفرص الممكنة. وتُمنح الجائزة ة للتحديات التي يواجھھ رة وعملي وال مبتك لثالثة مشاريع تقدم حل
  .القطاع الزراعي في لبنان

  
د  ائزة ق وقد قال العميد المشارك للكلّية البروفسور عَمار علبي، عضو لجنة الجائزة والمتحدث باسمھا، أن الج

ان،  حان وقتھا منذ أمٍد وستنبّه طالب المدارس الثانوية إلى أھّمية الزراعة دين في لبن لالقتصاد ولمعيشة العدي
انويين واألرض. وأضاف:  ين الطالب الث ة ب ادة العالق ز الزراعة وإع ل لتعزي ة أمث كما أن الجائزة ھي طريق
ى دراسة  ذين يطمحون إل وبين ال انويين الموھ "ھذه المسابقة للمدارس الثانوية ستمھد الطريق أمام الطالب الث

  ."ھم بالمجال الزراعي وتفاعلھم معهالزراعة من خالل زيادة وعي
  

ّدم  ع أن يق ن المتوق ة. وم دارس اللبناني ع الم ي جمي ر ف انوي األخي ف الث الب الص ة لط ابقة مفتوح والمس
اً في  المشاركون مشاريع تسلط الضوء على أھّمية القطاع الزراعي، وتحّدد المشكلة التي تعترض القطاع حالي

  .يھدف إلى مساعدة صغار المزارعين من ذوي الموارد المحدودة لبنان، وتقترح حالً صديقاً للبيئة
  

ى  خالل المرحلة األولى من المسابقة، يقّدم المشاركون موجزات من خمسمئة كلمة عن مشاريعھم، ثم يُصار إل
يقّدم  رة. وس ة واألخي ة الثاني اختيار عشرة مرشحين نھائيين لتطوير مشاريعھم بشكل أكبر والتنافس في المرحل

نة ال والي منتصف الس ة ح ي الكلي ام ف ال يق ي معرض ملصقات خالل احتف اريعھم ف ائيون مش مرشحون النھ
ع،  نھج المتب رة وال ائزين أصالة الفك ار الف ايير اختي ائزة. وتشمل مع ائزين بالج يم الف ة التحك وتختار خالله لجن



زارعين في والتأثير المحتمل للحل الزراعي وفعاليته المتوقّعة، وإمكانية تنفيذه، ف ره لصغار الم ضال عن تيّس
لبنان. وسيحصل أفضل مشروع على جائزة بقيمة ستة آالف دوالر. وستكون الجائزة الثانية بقيمة أربعة آالف 

  .دوالر. أما الجائزة الثالثة فستكون بقيمة ألفي دوالر
  

  .2018آذار  22يشّجع الطالب الراغبون في المشاركة على تقديم موجزاتھم بحلول 
  

الي:  رابط الت ى ال ائزة عل ابقة والج ول المس ات ح ن المعلوم د م ى مزي الع عل ن االط يمك
http://bit.ly/2EoIYJ7  
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  :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية ھيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وھي. وممارساتھا ومعاييرھا التعليمية لفلسفتھا كنموذج
ً  عضو 900 من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا  120 من أكثر حاليا

ً  توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج ً  تعليما  طبيا
 ً  .سريراً  420  فيه مستشفىً  يضم الذي الطبي مركزھا في وتدريبا

  
 
 

 
  
  

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:              http://twitter.com/AUB_Lebanon 
 


