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يوسف  القّديس  جامعة  رئيس  شارَك 
المؤتمر  في  اش 

ّ
دك سليم  البروفسور 

حاد الجامعات العربية، في دورته 
ّ
العام الت

الشيخ  »دورة  عنوان  حملت  والتي  الـ49 
اإلمارات  جامعة  رحاب  في  وُعقدت  زايد« 
فيها  وشارك  العين،  مدينة  في  العربية 
ومديري  رؤساء  من  شخص   300 قرابة 
واستمّرت  األعضاء،  العربية  الجامعات 
لبنان«  »دورة  رئيس  بصفته  يومين. 
اش الَعلم الذي 

ّ
َم البروفسور دك

ّ
السابقة سل

مه العام الماضي خالل انعقاد الدورة 
ّ
تسل

القّديس  جامعة  وبضيافة  بيروت  في 
يوسف، وألقى كلمة جاء فيها: 

»ما بين دورة لبنان ودورة سمّو الشيخ 
العربّية  الجامعات  حاد 

ّ
ات يستمر  زايد 

ثباَت  ثابًتا  بأمانته،  ا  قوّيً  
ً

فاعال  ،
ً

عامال
مؤمًنا  الخليج،  إلى  المحيط  من  جامعاته 
واإليمان  بالِعلم  وألّننا  المشرق  بمستقبله 
وبروح  نّتقي   

ّ
وجل  

ّ
عز الله  وبمحّبة  نرتقي 

المبادرة واالبتكار واإلبداع نعتلي«.  
د الدكتور سلطان أبو عرابي 

ّ
من جهته أك

الجامعات  حاد 
ّ
الت العام  األمين  العدوان، 

العربية  الجامعات  حاد 
ّ
»ات أّن  العربية، 

العربية  الجامعات  دعم  أجل  من  تأّسَس 
خدمة  على  القادر  اإلنسان  إعداد  في 
عات 

ّ
تطل وتحقيق  العربية،  المجتمعات 

 االتحاد«.
َ

شعوبها، موضًحا أهداف
عبد  محمد  الدكتور  تحّدث  قد  وكان 

للشؤون  الجامعة  مدير  نائب  البيلي،  الله 
راشد  علي  الدكتور  عن  بالنيابة  العلمية 
عقد على 

ُ
النعيمي مدير الجامعة، قال: »ت

هذا المؤتمر طموحات وآمال كبيرة لتحقيق 
المنطقة،  في  العربية  الجامعات  عات 

ّ
تطل

بينها،  فيما  والتناغم  التناسق  وتحقيق 
منظومة  لتطوير  الماّسة  الحاجة   

ّ
ظل في 

يقع  العربية، حيث  المنطقة  في  التعليم 
على عاتق الجامعات العربية العبء األكبر 
ودعم  مجتمعاتها،  احتياجات  تلبية  في 

البحث العلمي واالبتكار«.

الفائزين  بتكريم  االفتتاح  وانتهى 
مجال  في  المتمّيز  العربي  الباحث  بجائزة 
عليها  حَصل  والبيطرّية،  الزراعّية  العلوم 
 ِمن الدكتور أنس عبد الرؤوف النابلسي 

ّ
كل

والدكتور بالل سليمان من جامعة العلوم 
الباحث  وجائزة  األردنّية،  والتكنولوجيا 
العربي المتمّيز في مجال العلوم اإلنسانّية 
أحمد  الدكتور  عليها  حَصل  واالجتماعّية 
أنور  والدكتور  قطر،  جامعة  من  مجيرة 
ية أحمد بن محمد العسكرّية 

ّ
محمد من كل

في قطر.

من »دورة لبنان« إلى »دورة الشيخ 
زايد«

تكريم الفائزين في جائزة الباحث العربي


