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 صحية، طبية و بيئية: سيتناول مواضيع عدة  ؤتمر لألبحاث العلمية في األميرآيةم
 

يعقد مختبر آمال الشاعر المرآزي لألبحاث العلمية في الجامعة االميرآية في بيروت 
لر حزيران المقبل  في مرآز تشارلز هوست 4مؤتمره الثالث، وذلك يوم اإلثنين 
وستعقد جلسة االفتتاح عند التاسعة والنصف صباحًا . للنشاطات الطالبية في الجامعة

ويتكلم فيها مدير المختبر الدآتور يوسف منيمنه، ووآيل الشؤون األآاديمية الدآتور 
أحمد دالل، وعميد آلية اآلداب والعلوم الدآتور باتريك ماآغريفي، وعميدة آلية العلوم 

ة الدآتوره نهال حوّال، والعميد المشارك لكلية الهندسة والعمارة الزراعية والغذائي
الدآتورفضل مقّلد، والعميدة المشارآة لكلية العلوم الصحية الدآتورة ريما عفيفي، 

 .والعميد المساعد في آلية الطب الدآتور أياد جفا
  

. سة درئا(، والطب )سوسن آريديه. رئاسة د(وستعقد بعد ذلك جلسات عن البيولوجيا 
،)إيلي بربور. رئاسة د(، والزراعة )مارييت عّواد. رئاسة د(، والهندسة )نادين درويش

وسيحاضر ). عطا الياس. رئاسة د(، والجيولوجيا )سميح إسبر. رئاسة د(والفيزياء 
عشرون خبيرًا محليًا وأجنبيًا عن مواضيع  تتراوح بين طفيلية المالريا، والمناعة ضد 

ام السرطانية، وبرامج الكمبيوتر وتقنياته، وانفلونزا الطيور، الفطريات، واألور
والخاليا، وموصالت الكهرباء، وفرضيات تعرض الشاطىء اللبناني لموجات 

بيت الدين الجيولوجي، و-التسونامي المدّمرة، والمخزون النفطي اللبناني، وفالق الدامور
  .البحر األبيض المتوسط القديم حوضهو حوض تيثيس، و

  
وُيختتم المؤتمر بعرض ملصقات وتوزيع جوائز على المشاريع الفائزة ومراجعة 

  .لمجريات المؤتمر
  

وعقد سلسلة  2000يشار إلى أن المختبر المرآزي لألبحاث العلمية افتتح حوالي العام 
وهو يهدف إلى خدمة طالب  .2001ندوات علمية متعددة االختصاصات في أيار 

روت وتشجيعهم على القيام باألبحاث المرتبطة بجميع العلوم الجامعة األميرآية في بي



شاعر (وقد أطلق إسم الراحل آمال الشاعر، مؤسس دار الهندسة  . التطبيقية في الجامعة
، على المختبرالذي يقع في دائرة الفيزياء في آلية اآلداب والعلوم في الجامعة )وشرآاؤه

تقديرًا للمنحة المالية التي آان الراحل قد وهبها لتمويل  2007في مطلع تشرين األول 
على مبنى ) شاعر وشرآاؤه(دار الهندسة     وتم في المناسبة ذاتها إطالق اسم. المختبر

الهندسة المعمارية في آلية الهندسة في الجامعة والذي تم  تجديده وتحسينه واستصالح 
  .  مساحته بمنحة من الدار

  
ر آمال الشاعر المرآزي لألبحاث العلمية في الجامعة االميرآية في وقد عقد مختب

أيار  14وعقد مؤتمره الثاني في . 2010حزيران  17بيروت مؤتمره األول في 
2011 . 

 
  
 
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   لعاليللتعليم ا 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يوس،يناهز مائة برنامج للحصول على البكالور   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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