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تنال   بيروت  الجامعة األميركية في  من كلية الطب في  زغيب  خويري  لدكتورة ناتالي ا

 العرب للباحثين شومان جائزة

 
على  ،  (AUB)بيروت  الجامعة األميركية في من كلية الطب في زغيب، خويري  حصلت الدكتورة ناتالي 

(. والدكتورة  الجيني األدوية علم )فئة العلوم الطبية والصحية  جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب في

وقد تم اختيارها لنيل الجائزة . علم الصيدلة وعلم السّمية بالكلية  أستاذة مساعدة في زغيب هي  خويري 

  460  مرشحا   متميّزا  .المرموقة من بين أكثر من 

 

للرجال والنساء  وجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب ال تزال تُمنح سنويا   ومنذ ثمانية وثالثين عاما   

سية؛ العلوم الطبية والصحية؛ العلوم الهند : ستة حقول رئيسية هي  في يجرون أبحاثا   العرب المتميّزين الذين 

العلوم األساسية؛ العلوم اإلنسانية واالجتماعية والتربوية؛ العلوم التكنولوجية والزراعية؛ العلوم االقتصادية  

 .واإلدارية 

 

علم الوراثة   في باحثة جينية صيدالنية متميّزة اشتهرت لعملها الطالئعي  زغيب هي  والدكتورة خويري 

أو  على أساس تركيبهم الوراثي  تفاوت استجابة الناس بشكل مختلف للعالج الدوائيدراسة  )الصيدالني 

اختالف االستجابة  وهو دراسة أنماط العناصر الالجينية الكامنة وراء وعلم الصيدلة الوراثي،( جيناتهم 

 لقلب واألوعية الدموية، وأمراض ا غير المعدية مثل السرطانات،  بين انسان وآخر لألمراض  للعالج الطبي 

غير  أكثر من ثمانين بحثا   زغيب في ويرد اسم الدكتورة خويري . واالضطرابات العصبية  وهشاشة العظام، 

أكثر من خمسين  المؤلفة األولى أو الرئيسية في  وهي . مجالت أكاديمية  مسبوق خضع لمراجعة نّدية ونشر في 

 ويمثل عملها البحثي . وقد تم دعم أبحاثها بالعديد من المنح من الجامعة ومن خارجها. المنشورة من أبحاثها 

وعند التحاقها  . علم الوراثة الصيدالني  البحوث األساسية والمتعددة المشارب في المكثف مساهمتها الهامة في 

لبدء عملها  لعلم الصيدلة وعلم الصيدلة الوراثي  سريريا   زغيب مختبرا   أنشأت الدكتورة خويري  بالجامعة، 

 المجهزة تجهيزا   من أول مختبرات علم الوراثة الصيدالني  وكان هذا واحدا  . وبرامجها التعليمية  االستقصائي 

  في المنطقة. كامال 



 وعملت 1998 العام بيروت في كطبيبة من الجامعة األميركية في  زغيب تخرجت  وكانت الدكتورة خويري  

طوال سنة بعد ذلك كطبيبة مقيمة في   الجامعة حتى العام   9991   ثم خدمت ألربع سنوات في  دائرة طب العائلة .  

وفي  العام 6002   أكملت تدريب زمالة لمدة عامين في علم الصيدلة السريرية في جامعة بيتسبرغ  في 

بنسلفانيا،  الواليات المتحدة األميركية . وانضمت الدكتورة خويري  زغيب   إلى الجامعة األميركية في  بيروت 

في العام  2007 كأستاذة مساعدة في  علم الصيدلة وعلم السّمية وارتقت إلى رتبة أستاذة مشاركة في  العام 

.2012 
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 العالي  للتعليم الليبرالي  األميركي  التعليمي  النظام وتعتمد 1866 العام في  بيروت في  األميركية الجامعة تأسست
  من  تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي . وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

  120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي  يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 من أكثر
  طبيا   تعليما   توفّر كما. الطب في  والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على  للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى    يضم الذي الطبي  مركزها في  وتدريبا  
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