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  لمختبر آمال الشاعر المرآزي   خالل المؤتمر الثاني األميرآية عرضت رؤيتها البحثية 
  لألبحاث العلمية 

  
بيروت الدآتور بيتر دورمان وعمداء الكليات واألساتذة رؤاهم    عرض رئيس الجامعة األميرآية في

  لألبحاث العلمية في   لمختبر آمال الشاعر المرآزي   المؤتمر الثانيخالل    البحثية للسنوات المقبلة،
بداية رّحب مدير المختبر   . مرآز تشارلز هوستلر للطالب   ُعقد في   بيروت والذي   الجامعة االميرآية في 

ويتم  .  إن جامعة بدون أبحاث ليست أآثر من مدرسة ثانوية : " يوسف منيمنة بالحضور قائًال   الدآتور
الجامعة األميرآية    لهذا السبب نحن في : " وأردف   ، " تجريها   تصنيف الجامعات وفقا لمعيار األبحاث التي

  ". المنطقة   بيروت ملتزمون بإنتاج أفضل األبحاث في   في
   

ولكن ال    ية،أن تكون جامعة بحث   لقد أرادت الجامعة دائمًا : " ثم تكّلم رئيس الجامعة الدآتور دورمان فقال
  ".   زال هناك الكثير من العمل

  المنطقة بشكل وثيق،   تهّم   على مجاالت األبحاث التي   سنرّآز دائمًا   وخالل مسيرتنا البحثية، : " وأردف 
  ".   والعلمي   لدعم تطورها االقتصادي 
الدراسات العربية    البيئة،   ة،الطاق:  على خمسة عناوين بحثية رئيسيةوقال إن الجامعة سترّآز اهتمامها  

توسيع وتطوير المراآز    وأوضح أن هناك نية في .  الفنون واالنسانيات   السياسات العامة،   واإلسالمية،
  . الجامعة   البحثية في

   
ثم تكّلم عميد آلية العلوم الصحية    بعد ذلك تكّلم عميد آلية اآلداب والعلوم الدآتور باتريك ماآغريفي،

ثم العميد    لدآتور إيمان نويهض وتاله عميد آلية الهندسة والعمارة بالوآالة الدآتور فضل المقّلد،ا
  . بازرباشي   آلية الطب الدآتور علي   المشارك لألبحاث الطبية األساسية في

   
بحاث لتسليط الضوء على أحدث مشاريع األ   وقد قّدم المؤتمر للباحثين وطالب الدراسات العليا منبرًا

  والبيئة،   وتكنولوجيا النانو،   وتشمل مواضيع مثل أبحاث السرطان، .  الحرم الجامعي   في   تجري   التي
  عقدت الحلقات العلمية التي   بعد حفل االفتتاح،  . والعلوم الصحية   والحيوان والعلوم الزراعية،   واإليدز، 
وبرنامج الزراعة    ودائرة علم الحيوان،   العلوم، تناولت أبحاث مختبر الجينيات العصبية ومختبر 

وتكّلم القائمون على هذه  .  والتلوث   والخاليا المضيئة،   ودائرة الكيمياء،   ومختبر الفيزياء،   البحرية،
  . يقومون به من أبحاث   األبحاث فشرحوا بإسهاب ما

   



  وسرطان الثدي،   والخاليا البشرية،   وّحد،حول الت )   بوسترز (  وترافق المؤتمر مع معرض للملصقات
  . آهربائية-واألجهزة الكروم   وحصر رقعة السرطان،   واألمراض العصبية الجينية، 
   

بيروت    الجامعة االميرآية في   لألبحاث العلمية في   وآان المؤتمر األول لمختبر آمال الشاعر المرآزي
بمرور عشر سنوات على افتتاح المختبر المكّرس    إحتفاالًً   2010حزيران  17   يوم الخميس   قد عقد

يهدف إلى خدمة طالب الجامعة وتشجيعهم على القيام    الجامعة والذي   لزيادة نوعية وآمية األبحاث في
  مرفقًاوقد وفر انشاؤه ألعضاء هيئة التدريس والباحثين  .  باألبحاث المرتبطة بجميع العلوم التطبيقية

آما ساعد الجامعة على إنشاء  .  من الخارج   الداخل بدًال   يسمح لهم بإجراء دراستهم في   لألبحاث   رائدًا 
  . العلوم األساسية والتطبيقية   عدد من برامج الدآتوراه في

   
وات علمية وعقد سلسلة ند   2000   العام   لألبحاث العلمية افتتح في   يشار إلى أن المختبر المرآزي

   مؤسس دار الهندسة   وقد أطلق إسم الراحل آمال الشاعر،  . 2001   أيار   متعددة االختصاصات في
  الجامعة في   آلية اآلداب والعلوم في   دائرة الفيزياء في   يقع في   على المختبر الذي   ، ) شاعر وشرآاؤه (
  وتم في .  آان الراحل قد وهبها لتمويل المختبر   ية التيللمنحة المال   ، تقديرًا2007   مطلع تشرين األول 
آلية    على مبنى الهندسة المعمارية في )  شاعر وشرآاؤه (   دار الهندسة    المناسبة ذاتها إطالق إسم 

   . تم تجديده وتحسينه واستصالح مساحته بمنحة من الدار   الجامعة والذي   الهندسة في
  
 
 
    
  

 
 
 
 
 
 
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   الجامعة األميرآية فيتأسست  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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