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 رئيس األميركية د. فضلو خوري عضوًا في األكاديمية اللبنانية للعلوم
 

انُتِخب الرئيس المنتخب للجامعة األميركية في بيروت، الدكتور فضلو خوري، عضواً كامالً في 
 األكاديمية اللبنانية للعلوم، الفرع الثاني قسم "الصحة".

 
لبنانية للعلوم مؤسسة مستقلة ال تتوّخى الربح تأّسست بموجب مرسوم صادر عن الحكومة األكاديمية ال

 .2007اللبنانية في آب 
 

وقد انُتِخب الدكتور خوري عضواً كامالً "إلبداعه في معالجة المشكالت البيولوجية وتوليد مقاربات 
ّجهها أمين عام األكاديمية، مبتكرة في عالج السرطان"، بحسب ما ورد في الرسالة الرسمية التي و

 البروفسور جورج بحر، الذي هو أيضاً من قدامى الجامعة األميركية في بيروت.
 

وقد قال بحر في رسالته: "أتحّدث باسم جميع األعضاء معلناً أننا متحّمسون جداً للترحيب بكم في 
قة بصفتكم باحثاً ريادياً في مجال األكاديمية اللبنانية للعلوم. تضيف إنجازاتكم الالفتة ومكانتكم المرمو

األورام السرطانية وعالماً ومدّرساً، هيبًة إلى األكاديمية. وسوف تشّكل مواهبكم الفكرية إضافة قّيمة 
 جداً ألكاديميتنا نستند إليها فيما نمضي قدماً في االضطالع بمهمتنا".

 
قط ألنني أنضم إلى مؤسسة مجلّية بل ومن جهته، قال د. خوري: "يعني لي هذا االنتخاب الكثير، ليس ف

أيضاً ألنني أحظى بشرف أن ُيعَهد إلي بهذه المهمة النبيلة من أجل العمل على تطوير العلوم في وطننا 
األم". أضاف: "أشعر بتأّثر بالغ على المستوى الشخصي أمام الترحاب الذي لقيته من رئيس األكاديمية 

العام جورج بحر، وكالهما من قدامى الجامعة األميركية في بيروت اللبنانية للعلوم جورج حلو وأمينها 
المتمّيزين، هذه الجامعة العريقة التي سأتولّى رئاستها اعتباراً من شهر أيلول المقبل. لقد شّكلت الجامعة 

األميركية محوراً ونقطة ارتكاز للعديد من المقاربات الفكرية واالكتشافات العظيمة في العلوم على 
داد عقود، مع المساهمات الواضحة التي قّدمها خّريجوها وطالبها وأساتذتها في تعزيز سمعتها التي امت

 اكتسبتها عن جدارة كمركز لإلبداع واإللهام العلميين".
 

تهدف األكاديمية اللبنانية للعلوم، بحسب ما جاء على موقعها اإللكتروني، إلى "تأدية دور محوري في 
بنان، مشابه لذاك الذي تؤّديه أكاديميات العلوم الوطنية في بلدان عدة. تتمّثل األهداف الحياة العلمية في ل

القصوى لألكاديمية في المساهمة في شكل مباشر في نمو العلوم وإنعاشها ونشرها في لبنان، والمساعدة 



على تطوير ثقافة علمية عالمية الطراز تكون كونية في تطلعاتها وتلّبي في الوقت نفسه احتياجات 
 البالد".

 
ي ميادين العلوم واألبحاث تأمل األكاديمية بتحقيق ذلك من خالل تقديم نصائح وإرشادات مستقلة ف

والتعليم إلى المؤسسات الحكومية والخاصة؛ وتشجيع األبحاث والمساعدة على نشرها؛ وتسهيل تبادل 
األفكار والمعارف بين الباحثين؛ ومنح جوائز للعلماء المتميزين؛ وتشجيع الشباب اللبنانيين على 

 االنخراط في مجال العلوم.
 

لبنانية للعلوم من العلماء اللبنانيين الرياديين واألكثر نجاحاً وإنجازاً الذين يـتألف أعضاء األكاديمية ال
يعملون داخل لبنان وخارجه، فضالً عن عدد أصغر من العلماء األجانب البارزين، بينهم أشخاص من 

 أصل لبناني، أو يمكنهم المساهمة في نمو العلوم في لبنان.
 

مجاناً، أي إنهم يعملون بصفة تطوعية ويؤّدون خدمة عامة من  يقّدم جميع أعضاء األكاديمية خدماتهم
 دون الحصول على أي مقابل مادي. 

 
   
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . تهاكنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارسا   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبياً    أعضاء وجسماً   700  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

والدكتوراه    والدكتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حالياً 
  . سريراً    420    فيه   يضم مستشفىً    الذي   مركزها الطبي   في   وتدريباً    طبياً    كما توّفر تعليماً   . الطب   في
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Website: www.aub.edu.lb 
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