
 بيان صحفي
  

  
  

    2012-06-13: بيروت
 

آّرمهم المجلس الوطني للبحوث العلمية في  15سبعة أساتذة من األميرآية بين 
  يوبيله الذهبي

  
احتفل المجلس الوطني للبحوث العلمية باليوبيل الذهبي لتأسيسه ، وبهذه المناسبة وبرعاية رئيس 

أسماء ه في السراي الكبير في بيروت ُأعلنت خاللمجلس الوزراء األستاذ نجيب ميقاتي، أقيم احتفال 
وقد هدفت الجائزة . العلمي البحث في خمسة عشر باحثًا وباحثة فاز آل منهم بجائزة المجلس للتمّيز

سبعة من هؤالء البحاثة هم من الجامعة األميرآية في . إنجازاتهم على الى تكريم الفائزين واإلضاءة
  :بيروت، وفيما يلي الئحة بهم

  
 حسن .د: والمعرفة البيانات هندسة مجال في وخاصة الكومبيوتر علوم في المتميزة ألبحاثه -

 .أرطيل، آلية الهندسة والعمارة، دائرة الهندسة االلكترونية وهندسة الكمبيوتر
العالج الموّجه لسرطان الدم والغدد  طريقة إيجاد وخاصة الطبية العلوم في المتميزة ألبحاثه -

 .أمراض الدم والتوّرم الخبيث  -بازرباشي، آلية الطب، دائرة الطب الداخلي  علي  .د: اللمفاوية
، آلية حوّال نهال .د: السارية غير باألمراض التغذية وعالقة التغذية مجال في المتميزة ألبحاثها -

 .الزراعة، دائرة التغذية وعلوم الطعام
شرارة، آلية الطب، دائرة الطب الداخلي  عالء .د: الهضمي الجهاز أمراض في السريرية ألبحاثه -
 .أمراض الجهاز الهضمي والكبد  -
غدار، آلية الهندسة  نسرين. د :استخدامها وفعالية الطاقة المتجددة مجال في المتميزة ألبحاثها -

 .والعمارة، دائرة الهندسة الميكانيكية
الفاضل، آلية الهندسة  معتصم .د: لمائيةا وهندسة الموارد البيئية الهندسة في المتميزة ألبحاثه -

 .والعمارة، دائرة الهندسة المدنية والبيئية
قعفراني، آلية اآلداب  بالل. د: وآيمياء المواد العضوية الكيمياء مجال في المتميزة ألبحاثه -

  .والعلوم، دائرة الكيمياء
 

 أساتذتها، ومهام برامجها في أساسًيا العلمي البحث تعتبر التي اللبنانية للجامعات المجلس من وتقديرًا
 التقديرية من المجلس الذهبي اليوبيل ميدالية ميقاتي الرئيس قّدم المجلس، ولتعاونها الناجح مع

  .دورمان، ولرؤساء ستة جامعات لبنانية ُأخرى بيتر الدآتور بيروت، في األميرآية الجامعة لرئيس



عدنان منصور، وزير الزراعة حسين الحاج حسن،  وقد حضر االحتفال وزير الخارجية والمغتربين
وزير البيئة ناظم الخوري، وزير الصناعة فريج صابونجيان، وزير االعالم وليد الداعوق، وزير 

  .التربية والتعليم العالي حسان دياب

آما حضرت رئيسة بعثة اإلتحاد األوروبي في لبنان السفيرة انجيلينا ايكهورست و وسفراء ايطاليا، 
  . سبانيا، وترآيا، واوآرانيا، وقبرص، وإيران، وسلطنة عمانوا

وحضر نواب ورسميون منهم مفوض الحكومة لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية الدآتور سهيل 
  .لور سليمان صعب بوجي، ومديرة الوآالة الوطنية لألنباء

نا هي شهادة على دور الهيئة إن انجازات أساتذت: "وقال وآيل الشؤون األآاديمية الدآتور أحمد دالل
إننا نهنئ زمالءنا على نيل . التعليمية في اغناء المعرفة  وفي تطوير المقدرات البحثية اللبنانية

 ".بوفرة هالتقدير الوطني الذي يستحقون

 العلمية قد فتح باب الترشيح للعلماء من آل االختصاصات لجائزته للبحوث الوطني المجلس وآان
 . الذهبي اليوبيل آجزء من فعاليات الحالي، العام من آذار مطلع في العلمي البحث في للتمّيز

 في لبنان األآاديمية أو البحثية المؤسسات أحدى في منجزة األبحاث تكون أن واشُترط للترشيح 
المنشورة  العلمية الترشيح المقاالت ملف يتضّمن وأن ،)2011- 2001(العقد المنصرم  خالل
 جهات أو المجلس دعم أنجزت ونالت التي البحثية والمشاريع إعدادها أو تأليفها تّم التي والكتب
 .عليها الحصول تّم اختراع براءات أو جوائز أية وآذلك دولية، أو محلية أخرى

 
وضمت . وقد تسّلم المجلس سبعين ترشيحًا تّم تقييمها في لجان مختّصة شّكلها المجلس لهذا الهدف

 واُتفق على استبعاد. من المجلس ومن مؤسسات أآاديمية خاصة وعامةهذه اللجان علماء 
وقد  .الدولة في الرفيعين وصّناع السياسات أوالمسؤولين اإلدارة مجلس ألعضاء العائدة الترشيحات

وقّر رأي لجان التقييم . قّيمت ملفات المرشحين وقورنت بمعايير احترافية محددة ومعتمدة عالميًا
 آل في واحدة جائزة :التالي الشكل عشر مرشحًا على ةح الجائزة هذا العام لخمسنعلى مباالجماع 
 األساسية والعلوم والبيئية الزراعية العلوم من آل في وجائزتان اإلجتماعية، والعلوم من اآلداب

  .الهندسية العلوم في جوائز وثالث والسريرية، األساسية والعلوم الطبية
 

  1962   العام   للبحوث العلمية هو مؤسسة عامة وقد ُأنشأ في   لوطنيالجدير بالذآر أن المجلس ا
العلوم والتكنولوجيا وتأطير ودعم واجراء األبحاث واألنشطة    بهدف رسم السياسات الوطنية في 

  .  لبنان   العلمية في
 
    
  الليبرالي   األميرآي   ميوتعتمد النظام التعلي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    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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Maha Al-Azar, Associate Director for Media Relations, ma110@aub.edu.lb, 
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