
  للنشر - صحفي خبر
 

 
 

  2017-10-9بيروت: 
 
  

 خريج الجامعة األميركية في بيروت فؤاد مقصود يمثّل لبنان في

 برنامج نجوم العلوم الختراعه الثوري

 

، لبنان في برنامج نجوم العلوم  (AUB)المھندس فؤاد مقصود، خريج الجامعة األميركية في بيروت سيمثّل
، 2016في الجامعة في العام  ية مارون سمعان للھندسة والعمارةتخّرج من كللھذا العام. وفؤاد مقصود 

حاصالً على شھادة الماجستير من دائرة الھندسة الكيميائية والنفطية، بالتوازي مع دراسات عليا في الھندسة 
بخبرة في  الميكانيكية. وھو مھندٌس ماھٌر في الخامسة والعشرين من العمر، وصاحب مبادرات مبتِكر ويتمتع

 .مجال الطب النانوي. وبرنامج نجوم العلوم ھو األول من نوعه في المنطقة
  

ويتمثل اختراع فؤاد مقصود في تقنية تحّول المالبس العادية إلى مالبس عازلة عن المياه وال يخرقھا 
الرصاص. وخالل عرضه الختراعه في حلقة األسبوع الماضي من البرنامج، حاز مقصود على إعجاب 

  .لجنة الحكم بإمكانيات تقنيته
  

وقال البروفسور فؤاد مراد، عضو لجنة الحكم في برنامج نجوم العلوم، مخاطباً فؤاد مقصود: "أريد أن أراك 
 ."تصبح عضواً رئيسياً ھنا في ھذا البرنامج

  
حد أفضل تسعة ويعمل فؤاد مقصود حالياً على تطوير اختراعه فيما ينتظر ليعرف ما إذا كان سيتم اختياره كأ

مبتكرين في البرنامج لھذا الموسم. وھو يعمل على ُمنتج يستخدم كالً من الغزل الكھربائي وتكنولوجيا النانو 
(المتناھية الصغر) إلنشاء نسائج ليفية نانوية، مخبرية المواصفات، لتستخدم كناقل منيع على البلل لتوصيل 

وتقّرحات السكري، والشّد العضلي المفرط. وسيتبيّن خالل  األدوية لعالج الجروح، وحروق الدرجة الثالثة،
تشرين األول عند السادسة مساًء على شاشة ال بي سي إذا ما كان ھذا االختراع سيُبصر  14حلقة السبت 

 .النور
  



ويُذكر أنه، عند تخرجه من الجامعة األميركية في بيروت، حصل فؤاد مقصود على شھادة البحث والمنجزات 
قة من دائرة الھندسة الكيميائية والبترول في كلية مارون سمعان للھندسة والعمارة في الجامعة المتفوّ 

األميركية في بيروت. والجامعة تدعم مشاركته في برنامج نجوم العلوم وتدعو لبنان إلى دعمه. ويحقّق فؤاد 
 .خر لھذا البلد والمنطقةمقصود اختراعاً متفّوقاً من شأنه أن يغيّر طريقة ممارسة الطب، وسيجلب الف

  
ً على شاشة ال بي سي كل يوم سبت عند السادسة مساًء. ولمتابعة  ھذا ويتم بث برنامج نجوم العلوم محليا

أو متابعة فؤاد مقصود على   www.starsofscience.comالحلقات يُرجى زيارة الموقع االلكتروني 
 وسائل االعالم االجتماعية لمزيد من المعلومات حول اختراعه ومبادراته  المستقبلية.
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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
ً  عضو700  من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا  130 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
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Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:              http://twitter.com/AUB_Lebanon 
 


