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 لبروفسور سليم شاهين من الجامعة األميركية في بيروتا

 ينال جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في االقتصاد والعلوم االجتماعية 

 
اإلدارية منحت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي جائزتها في مجال العلوم االقتصادية واالجتماعية )العلوم 

إلى البروفسور سليم شاهين، رئيس كرسي عبد العزيز الصقر التمويل في  2020والمالية والمصرفية(، للعام 

، والمدير التنفيذي السابق لواحة طالل (AUB) كلية العليان إلدارة األعمال في الجامعة األميركية في بيروت

ً النائب الثالث لحاكم المصرف ومديحة الزين لالبتكار التابعة للجامعة األميركية في  بيروت. وهو حاليا

 .المركزي في لبنان

 

يمثّلون  2020وقال الدكتور خالد الفاضل، المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أن الفائزون للعام 

طاقات علمية متميّزة، ومنشوراتهم ومساهماتهم البحثية الغزيرة هي مساهمات ُملهمة لمجتمع األبحاث، 

خاصة للباحثين الشباب وأولئك الذين هم في مستهّل مسيرتهم، والذين يطمحون إلى إحداث تأثير من خالل 

 .مساهماتهم العلمية، بحسب اإلعالن عن الفائزين بالجائزة والذي صدر عن المؤسسة

 

الي وفاز الدكتور شاهين بهذه الجائزة "عن إسهامه العلمي في موضوعات تختص بالمجال المصرفي والم

ومنها تمويل المشاريع الريادية المالية، ورأس المال االستثماري المغامر، وحوكمة الشركات." وقد ُمنحت 

الجائزة بشكل مشترك للبروفسور شاهين والبروفسور أمين طرزي، مدير مختبر التحليل االقتصادي والتوقّع 

ً ألبحاثه المهمة ومنهجه العلم ي المتقدم في دراسة قضايا المجال في جامعة ليموج في فرنسا، تكريما

 .المصرفي والمالي

 

وقال البروفسور شاهين، "خالل عملي في الجامعة األميركية في بيروت، ترّكزت أبحاثي على تحسين فهمنا 

لتأثير التضارب المحتمل للمصالح على عملية صناعة القرار، بشكل عام، وعلى تقدير القيمة المادّية للشركة 

ضاف، "يتناول عملي على وجه التحديد الدور الذي تلعبه البنوك االستثمارية وممّولو بشكل خاص." وأ

المخاطر، فضالً عن حوكمة الشركات لدعم نمو القطاع الخاص، وتطوير األسواق المالية. ويغّطي عملي 



ً استكشاف تأثير عدم اليقين، على مستوى البلد وعلى مستوى الشركات، على ديناميات األعما ل أيضا

 ".وأدائها

 

والبروفسور شاهين يحمل الدكتوراه في التمويل من جامعة إيكس مرسيليا ، وشهادتي ماجيستر في الهندسة 

المالية وفي العلوم المصرفية والمالية. كما يحمل شهادات متعددة من كلية هارفارد لألعمال وجامعة 

ونُِشرت له مقاالت عديدة في المجالت األكاديمية  نيويورك. وأبحاثه تتناول أساساً األعمال التجارية والمالية،

الدولية. وقد ُعرض عمله في مجلة المصرفيين والمكتب الوطني للبحوث االقتصادية في الواليات المتحدة، 

كما ُعرض في المؤتمرات الدولية الرائدة مثل جمعية التمويل األمريكية واجتماعات الرابطة المالية 

 .األوروبية

 

فسور شاهين قد حصل على جائزة مؤسسة عبد الحميد شومان ألفضل باحث عربي شاب في وكان البرو

)جائزة البنك العربي(، تكريماً لمنتوجه البحثي  2008االقتصاد وفي العلوم المصرفية والمالية واإلدارية للعام 

ن رئيس الوزراء كما حصل على ميدالية تخرج بإمتياز م 2007وعام  2005المتميّز خالل الفترة بين عام 

 .الراحل رفيق الحريري

 

ً لكلية  وباإلضافة إلى دوره الحالي في الجامعة األميركية في بيروت، كان البوفسور شاهين عميداً موقتا

. ولديه خبرات استشارية متعدّدة 2015وكانون األول  2013العليان الدارة األعمال في الجامعة بين نيسان 

في أوروبا وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وقد قام بالتعليم وشغل في القطاعين العام والخاص 

 .مناصب زائرة في العديد من الجامعات في الواليات المتحدة وأوروبا والعالم العربي

 

 :لمعرفة المزيد عن مسيرة البروفسور شاهين وإنجازاته، يُرجى زيارة الرابط االلكتروني

 https://www.aub.edu.lb/pages/profile.aspx?memberId=sc09  

 

 جائزة الكويت

وهي تكّرم اإلنجازات االستثنائية والراسخة للباحثين العرب في  1979أُطلقت جائزة الكويت في العام 

االقتصاد والعلوم االجتماعية، فضالً عن الفن واألدب. ويتمُّ مجاالت العلوم األساسية والعلوم التطبيقية و

اإلعالن عن مجال خامس للجائزة، هو مجال التراث العلمي العربي واإلسالمي، كل ثالث سنوات، وهو 

مفتوٌح لجميع العلماء، بغّض النظر عن جنسيّتهم. ويتم اختيار الفائزين من خالل عملية مراجعة من ثالث 

 .ا خبراء دوليون في مجاالت محدّدةمراحل يقوم به

 

 :، الرجاء زيارة الرابط2020للمزيد من المعلومات حول الفائزين بجائزة الكويت للعام 
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https://www.aub.edu.lb/pages/profile.aspx?memberId=sc09
https://www.kfas.org/ar/media-publications/news/Winners-of-the-Kuwait-Prize-and-Al-Nouri-Prize-for-2020?fbclid=IwAR11HOb9GeNFjTnmyjfC3a-tKPs0uyOGz8NclgskRb4A_w0UZ_3EUlPNzMc
https://www.kfas.org/ar/media-publications/news/Winners-of-the-Kuwait-Prize-and-Al-Nouri-Prize-for-2020?fbclid=IwAR11HOb9GeNFjTnmyjfC3a-tKPs0uyOGz8NclgskRb4A_w0UZ_3EUlPNzMc
https://www.kfas.org/ar/media-publications/news/Winners-of-the-Kuwait-Prize-and-Al-Nouri-Prize-for-2020?fbclid=IwAR11HOb9GeNFjTnmyjfC3a-tKPs0uyOGz8NclgskRb4A_w0UZ_3EUlPNzMc


*** 
 
 

 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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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

 تسعة آالف حوالي من فيشّكل الطالبي جسمها أما وهيئتها التعليمية تضم أكثر من تسعمئة أستاذ متفّرغ،
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  الفيسبوك
  http://twitter.com/AUB_Lebanon تويتر
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