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االمتياز البحثي من المجلس الوطني للبحوث العلمية ألستاذين من الجامعة  جائزة

 األميركية في بيروت
  

المجلس الوطني للبحوث العلمية في االمتياز البحثي للعام الحالي لألستاذين في الجامعة  ُمنحت جائزة

 األميركية في بيروت

 والبروفسور إبراهيم، الُمعدية في المركز الطبي، اختصاصية األمراض كنج شرارة سهى الدكتورة

وصنع  المعلومات التجارية عثمان، العميد المشارك لكلية سليمان العليان إلدارة األعمال وأستاذ نُظُم

سالم، في القرار في الكلية. وتسلم األستاذان جائزتهما من رئيس مجلس الوزراء اللبناني األستاذ تّمام 

االحتفال السنوي لمنح جوائز المجلس. وقد أقيم االحتفال في السراي الحكومي في بيروت يوم األر 

تشرين الثاني الجاري. وقد منح المجلس جوائز لالمتياز البحثي في فئات الهندسة والعلوم  21بعاء 

ة؛ والعلوم االنسانية األساسية؛ وعلوم الطب والبيولوجيا والصحة العامة؛ وعلوم الزراعة والبيئ

 واالجتماعية.

اجتماعية اقتصادية وبيئية و خلق قيمة التي تهدف إلى ألبحاثهالجائزة  وقد نال البروفسورعثمان

 .التحليلية باستخدام المعلومات المتطورة واألدوات مشتركة

علومات الم والبروفسورعثمان هو أستاذ كرسي حسني الصّواف في األعمال واالدارة، ورئيس نُظُم

المجتمع والخاص و شراكة بين القطاعين العام وصنع القرار في الكلية. وهو يوصي بإرساء التجارية

 في تلبية المواطنينمما يساعد  من خالل االسهم،فيها  االستثمار يمكن للمجتمع، وتديرها الدولة

 .احتياجات مجتمعاتهم

 مكافحة العدوى في برنامجرئيسة و ديةالُمع األمراض قسم رئيسة كنج شرارة، سهى أما الدكتورة

 المقاومة الكتشافاتها حول البكتيريا العلوم الطبية في فئة، فنالت الجائزة المركز الطبي في الجامعة

وتقول الدكتورة كنج شرارة أن هذه البكتيريا تتواجد في المستشفيات وخارجها وتسبّب  .للمضادات

 التهابات خطيرة يصعب عالجها ويمكن أن تؤدي إلى وفاة المريض.

 وقد أثنى البروفسور عثمان والدكتورة كنج شرارة على جهود المجلس لدعم األبحاث العلمية.

)الجامعة اللبنانية األميركية وجامعة اللويزة(  أسعد يوسف ومن بين الفائزين هذه السنة البروفسور

 البحوث البحرية التابع للمجلس. مدير مركز خلف، والدكتورغابي



والمجلس الوطني للبحوث العلمية مؤسسة عامة يرأسها رئيس مجلس الوزاء اللبناني. وكان الرئيس 

مة طعمة وأمينه العام الدكتور معين تّمام سالم حاضراً في الحفل برفقة رئيس المجلس الدكتور نع

 حمزة.

 وحضر الحفل سفراء وأكديميون وشخصيات علمية مرموقة.

 

 

 
 
   
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   6611العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . ارساتهاكنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها ومم   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيا     أعضاء وجسما    700  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

والدكتوراه    والدكتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليا  
  . سريرا     024    فيه   يضم مستشفى     الذي   مركزها الطبي   في   وتدريبا     طبيا     كما توّفر تعليما    . الطب   يف
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