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جائزة التميز ملجلس البحوث العلمية لـ 7باحثين
مبادرة أكاديمية علمية لتحفيز اإلبداع واالبتكار
م �ن��ح ال ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي لـلـبـحــوث
العلمية جوائز التميز العلمي 2016
لسبعة مرشحين باحثين ّ
وكرمهم
ف ــي احـ ـتـ ـف ــال أم ـ ــس ف ــي ال ـســرايــا
الحكومية في رعاية رئيس حكومة
تصريف األعمال تمام سالم.
الجائزة أطلقها المجلس لتحفيز
البحث والتميز العلميين ولتعزيز
مـ ـب ــادرات االبـ ـ ــداع واإلبـ ـتـ ـك ــار ،في
المحاور التالية :العلوم األساسية
والـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــة ،ال ـ ـع ـ ـل ــوم ال ـط ـب ـيــة
وال ـب ـيــولــوج ـيــة ،ال ـع ـل ــوم ال ــزراع ـي ــة
والبيئية ،وعلوم اإلنسان والمجتمع.
وألـ ـق ــى االمـ ـي ــن الـ ـع ــام لـمـجـلــس
الــوزراء فــؤاد فليفل كلمة الرئيس
سالم ،فنوه بجهود مجلس البحوث
ورعــاي ـتــه لـلـطــاقــات الـعـمـلـيــة .فهو
على رغم اإلمكانات المحدودة أثبت
أنه بمنأى عن الخالفات ،داعيًا الى
دعمه لمضاعفة جهوده العلمية.

والقى رئيس المجلس الوطني
لـلـبـحــوث الـعـلـمـيــة الــدك ـتــور جــورج
طـ ـعـ ـم ــة ك ـ ـل ـ ـمـ ــة ،أكـ ـ ـ ــد فـ ـيـ ـه ــا أن
الـلـجـنــة الـمـكـلـفــة تـقــويــم الـبـحــوث
اع ـت ـمــدت ال ـمــواص ـفــات الــدول ـيــة،
ال سيما االسـتـشـهــادات الحديثة
والتنويهات من متخصصين ،فيما
المقاييس علمية بحتة.
وتـحــدث األمـيــن الـعــام للمجلس
الــدك ـتــور مـعـيــن ح ـمــزة ،عــن بــرامــج
ال ـم ـج ـلــس ومـ ـش ــاري ــع مـ ــراكـ ــزه مــع
مختلف الــوزارات ،ثم عرض لتقرير
ل ـجــان الـتـحـكـيــم الـمـتـخـصـصــة من
المجلس وخارجه عن جوائز التميز
العلمي هذه السنة لسبعة مرشحين
من اصل 50تقدموا للجائزة ،وهم:
الــدكـتــور هــادي كنعان مــن جامعة
القديس يوسف في بحوث الطاقة
الـمـتـجــددة فــي الـعـلــوم الهندسية
واألســاسـيــة ،الــدكـتــور فــؤاد الحاج

حـســن مــن الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة في
ب ـح ــوث ال ـف ـيــزيــاء ال ـن ـظــريــة ،وفــي
ال ـع ـلــوم الـطـبـيــة كــل مــن الــدك ـتــور
علي طــاهــر مــن الجامعة االميركية
ف ــي بـ ـي ــروت ب ـس ـبــب م ـج ـمــوعــة مــن
الـ ـ ــدراسـ ـ ــات وال ـ ـب ـ ـحـ ــوث ال ـع ـل ـم ـيــة
الـتــي اجــراهــا ومـنـهــا الــدراســة على
امـ ــراض الـ ــدم الــوراث ـيــة والــدك ـتــور
نسيم فــارس مــن جامعة القديس
يوسف لبحوثه عن امراض القلب.
وفــي عـلــوم البيئة الــدك ـتــورة نجاة
عون صليبا من الجامعة االميركية
ل ـب ـحــوث ـهــا ع ــن نــوع ـيــة ال ـ ـه ــواء فــي
ل ـب ـنــان ،وف ــي ال ـع ـلــوم االجـتـمــاعـيــة
واالداري ـ ــة الــدك ـتــورة ديـمــا جمالي
مــن ال ـجــام ـعــة االم ـيــرك ـيــة لبحوثها
عــن اخالقيات العمل والمسؤولية
االجتماعية للشركات .وقال حمزة
ان جديد هذه السنة منح المجلس
لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى "ج ـ ــائ ـ ــزة االن ـ ـجـ ــاز

الفائزون بالجوائز مع حمزة وطعمة ودكاش وخوري وزين الدين.

الـعـلـمــي" للمخضرمين وق ــد نالها
الدكتور اسكندر سرسق الباحث
فــي المجلس عــن انـجــازاتــه القيمة
ف ــي ع ـلــوم الـ ـ ــزالزل وال ـج ـيــوف ـيــزيــاء
وجيولوجيا البحار.
ثم ألقى عميد كلية العلوم في
الجامعة اللبنانية الــدكـتــور حسن
زيــن الــديــن كلمة رئـيــس الجامعة
ف ــؤاد اي ــوب ،فـشــدد عـلــى الـتـعــاون
مع المجلس الوطني ،الــذي ترسخ
بين المؤسستين ،فارتفعت أعداد

م ـشــاريــع ال ـب ـحــوث ،بــاإلضــافــة الــى
نجاح مشروع منح الدكتوراه وفتح
مــراكــز الـب ـحــوث وتـعــزيــز ش ـهــادات
الماستر.
أم ــا رئ ـيــس الـجــامـعــة اليسوعية
البروفسور سليم دكاش ،فتحدث
عــن كـفــاح الجامعات للوصول الى
مستويات مميزة من البحث ،الفتًا
الــى مساعدة المجلس فــي تطوير
البحث العملي وتنشيطه وتحفيز
مـشــاريــع الــدك ـتــوراه ال ـتــي تـتــم من

(ابرهيم الطويل)

خــالل مــوازنــة كـبـيــرة .وتـحــدث عن
روح ال ـشــراكــة ال ـتــي عـلـيـهــا تبنى
منظومة الجودة.
ثـ ـ ــم ألـ ـ ـق ـ ــى رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـج ــامـ ـع ــة
األمـيــركـيــة الــدكـتــور فضلو خــوري
كـلـمــة ،شـكــر فـيـهــا الـحـكــومــة على
تكريم الباحثين وهم خير مثال عن
التميز البحثي والريادة.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـتـ ــام أل ـ ـقـ ــى ك ـ ــل مــن
الـ ـف ــائ ــزي ــن ال ـس ـب ـعــة ك ـل ـم ــات فــي
المناسبة.

