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يناالن جائزة عبد الحميد شومان للباحثين    بيروت   الجامعة األميرآية في   أستاذان في
 العرب الشباب

 
وحبيب دقيق جائزة عبد الحميد شومان    بيروت هما ديما جمالي   في    نال أستاذان من الجامعة األميرآية

أستاذة مشارآة    هي   والدآتورة جمالي     . إلسهاماتهما البحثية   2010   عامللباحثين العرب الشباب لل
وقد فازت بالجائزة    آلية سليمان العليان إلدارة األعمال،   ورئيسة اإلدارة والتسويق وتتبع المشاريع في

بروفسور إبراهيم وقد رشحها للجائزة ال .  مجال العلوم االقتصادية والمالية والمصرفية واإلدارية   في
أبحاثها للتنافس ضد     وطلب منها تقديم آامل مجموعة .  الكلية   العميد المشارك لألبحاث في   عثمان،

من الجوائز    قد تلقت عددًا   وآانت الدآتورة جمالي  . المجال نفسه   مجموعة قوية من الباحثين العرب في
  في   ئزة شبكة أدباء الزمرد لالمتياز لكونها مراِجعة بارزة،ذلك جا   بما في   واألوسمة العديدة اُألخرى،

  ،2007   العام   وزمالة األآاديمية البريطانية لإلدارة لجنوب آسيا والشرق األوسط في   ،2011   العام 
التدريس من    وجائزة االمتياز في   العام ذاته،   وجائزة أفضل إجراءات بحث من االآاديمية نفسها في 
  العام   تخرجت من األميرآية في   والدآتورة جمالي  . 2006   العام   بيروت في   جامعة األميرآية فيال
  آاليفورنيا في   علم االجتماع من جامعة سان خوسيه،   ونالت الماجيستير في .  مع تمييز رفيع   ،   2003 
  آانتربري،   دارة من جامعة آنت فيالسياسة االجتماعية واإل   ، ونالت الدآتوراه في1996   العام 
  إلى آلية سليمان العليان إلدارة األعمال في   وقد انضمت الدآتورة جمالي  . 2001   عام   في    بريطانيا 
وستة من هذه    مجالت أآاديمية دولية،   تّمت مراجعتها في   خمسين بحثَا    ووضعت أآثر من   2006   العام 

عدة آتب وفصول من آتب أآاديمية    آذلك وضعت الدآتورة جمالي  . العام الحالي   األبحاث نشرت في
  في   تعمل بشكل رئيسي   وهي .  ومجريات محّكمة لمؤتمرات   دراسات إقليمية،    آما وضعت .  محّكمة

ها معترف بها وأبحاث .  العالقة بين الجندر والمهنة   وآذلك في   مجاالت المسؤولية االجتماعية للشرآات، 
المرآز    قسم القلب واألوعية الدموية في   فهو أستاذ الطب في   أما البروفسور دقيق،  . وُمَمْرجعة دوليًا

  العام   في )  بامتياز عال (  الكيمياء   وهو نال من األميرآية شهادة البكالوريوس في  .  األميرآية   في   الطبي
حيث    هيوستن،   التحق بمعهد بايلور للطب في   بعد ذلك، .  1990   العام   الطب في   والدآتوراه في 1985 

وقد عاد الدآتور  .  وأمراض القلب واألوعية الدموية   الطب الداخلي   أنهى تدريبه آطبيب مقيم وزميل في
ض القلب قسم أمرا   آأستاذ مساعد للطب في 1998   العام   بيروت في   دقيق إلى الجامعة األميرآية في

وتترآز اهتمامات البروفسور دقيق   . 2010   العام   الطب في   في )  بروفسور (  وتمت ترقيته إلى أستاذ
البحثية الرئيسية على تصنيف درجة الخطورة على الحياة عند المرضى المصابين باحتشاء عضلة 

يعانون من مرض    ع المرضى الذينتقييم وض   المتقدمة في   ودور تقنيات التصوير القلبي   القلب الحاد،
مجالت طب القلب    في   هذا المجال،   في   علميًا   وقد نشر له أآثر من خمسين بحثًا .  الشريان التاجي
مجال    في   دوليًا   وهذه البحثّية اإلنتاجية الغنية عند البروفسور دقيق جعلت منه مرجعًا .  األآاديمية الدولية



اللجنة االستشارية الدولية للجمعية األميرآية  :  لجان دولية عديدة منها   حيث خدم في   طب القلب النووي،
وهيئة تحرير مجلة طب القلب    لطب القلب النووي،   واللجنة العلمية للمؤتمر الدولي   لطب القلب النووي،

الجمعية الطبية الشرفية    ألمراض القلب وعضو في   المعهد األمريكي   والدآتور دقيق زميل في  .  النووي
بما    البحوث السريرية العديد من الجوائز الدولية   وقد نال األستاذ دقيق بسبب التميز في .  ألفا أوميغا ألفا

   : فيها
   . للقلب واألوعية الدموية   الطب النووي   في   جائزة زمالة جمعية الطب النووي  - 
   . األبحاث السريرية من معهد بايلور للطب   إلمتياز فيجائزتين ل  - 
والمعروف أن مؤسسة عبد الحميد   .  لطب القلب النووي   جائزة الباحث الشاب من المؤتمر الدولي  - 

فئات عدة    تمنح آل عام جوائز في   وغير حكومية،   وغير ربحية،   مؤسسة خاصة،   وهي   شومان،
هم من بين مجموعة آبيرة من الباحثين العرب الشباب من الجامعات العربية يتم اختيار   لمرشحين

  العام   في   وآانت هذه المؤسسة قد أنشئت بقرار من الهيئة العامة للبنك العربي .  والمؤسسات العلمية
  في   يًاوباشرت المؤسسة أعمالها فعل .  للمرحوم عبد الحميد شومان مؤسس البنك العربي   تكريمًا   1978 
  إسهاما في 1982   العام   وقد أسست جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الشبان في    . 1980   العام 
الميادين    وتنشيطه وتكوين جيل من الخبراء االختصاصيين العرب في   العربي   دعم البحث العلمي 

  المدارس األساسية و الثانوية األردنية،   لعلوم فيا   جوائز لمعلمي   آما أسست أيضًا .  العلمية المختلفة
وتتوزع جوائز عبد   . آما َتمنح جائزة عبد المجيد شومان العالمية للقدس   وللترجمة وألدب األطفال، 

  الفيزياء والجيولوجيا،   عشر تخصصا علميا هي   الحميد شومان للباحثين العرب الشباب على اثني
  والعلوم االجتماعية،   والعلوم االنسانية،   والعلوم الزراعية،   والعلوم الحياتية،   يات،والرياض   والكيمياء، 
والعلوم    والعلوم النفسية والتربوية،   والعلوم االدارية والقانونية،   والعلوم االقتصادية والمالية والمصرفية، 

   .  والعلوم الهندسية   الطبية،
  
 
    
  

 
 
 
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   ألميرآية فيتأسست الجامعة ا 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   ليحوامن    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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