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ّ
ّ
العلمي» في اليسوعية
النسخة التاسعة من مؤتمر «أيام البحث
ّ
نظمت نيا بة ر ئ��ا س��ة جا معة
ّ
القد يس يوسف لشؤون البحث
ّ
العلمي النسخة التاسعة من مؤتمر
ّ
العلمي » في قاعة
«أي��ام البحث
ّ
محاضرات حرم العلوم الطبية ،طريق
ال��ش��ام ،بحضور ّرئيس الجامعة
ّ
اليسوعي
البروفسور سليم دكاش
وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة
عنداري
ونائب الحاكم الدكتور سعد
ً
والمقدم نجم األح��م� ّ
�دي��ة ممثال
المدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم ورئيس الجامعة
ّ
اللبنانية البروفسور ف��ؤاد أيوب
ّ
األميركية في
ورئيس الجامعة
بيروت البروفسور فضلو خوري ونائبة
ّ
اليسوعية لشؤون
رئيس الجامعة
ّ
العلمي البروفسورة دوال كرم
البحث
سركيس ومديرة المعهد الفرنسي
في لبنان فيرونيك أوالنيون وحشد
والصناعيين وأرباب
من األكاديميين
ّ
العمل والمديرين والطالب.
ف��ي كلمة ألقتها خ��الل حفل
االفتتاح شكرت البروفسورة دوال
كرم سركيس الحاكم رياض سالمة

ونائبه الدكتور سعد عنداري على
ّ
العلمي وعلى
تشجيعهم البحث
إ طال قهم مشر و عا مشتر كا بين
جامعة ّ
القديس يوسف والجامعة
ّ
األميركية في بيروت هدفه تشجيع
االبتكار عبر خلق بنية تحتية على
المستوى ال��وط��ن��ي ،ينتج عنها
ّ
حقيقية في
مشاريع تلبي حاجات
ّ
الطبي.
القطاع
وتابعت كرم سركيس« :مهماتنا
في نيابة رئاسة الجامعة لشؤون
ال��ب��ح��ث العلمي ه��ي التعريف
ّ
البحثية وتشجيع الباحثين
بالبرامج
على اإلنخراط فيها وعلى انتقاء
المواضيع التي ّ
تهم المجتمع وعلى
العمل من ضمن فرق على مشاريع
م��ت��ع��ددة االخ��ت��ص��اص��ات وعلى
التكامل مع الشركات وخلق مهن
جديدة ونشر نتائج األبحاث».
ّمن جهته أشار البروفسور سليم
ّ
سيتم
دك��ا ش في كلمته إلى أنه
ّ
التطر ق خالل المؤتمر إلى موضوع
ال��ذك��اء االصطناعي «ال���ذي يهم
ّ
العلمية».
العديد من المجاالت

سالمة ً
ملقيا كلمته

ّ
وتابع دكاش« :كما سيطلق المعهد
العالي للهندسة في بيروت ماستر
ً
قريبا مما
في الذكاء االصطناعي
سيلبي حاجة م��وج��ودة للحصول
على مهارات وتقنيات» .كما دعا
ّ
دكاش إلى تحديد أهداف ّ
زمنية
يمكن قياسها« ،ينتقل ًبنتيجتها
ً
ّ
محدودا
العلمي ً من كونه ً عمال
البحث
ليصبح حقيقة ملموسة لها قوامها

الخاصة».
وطاقتها
ّ
كما ّ
تطر ق دك��اش إل��ى فقدان
ّ
البحثية
ال��ت��وازن بين ال��ح��ق��ول
المختلفة وق����ال« :إن ال��ع��ل��وم
ّ
الصحة
الصحيحة وخاصة بيولوجيا
تستأثر بحصة األسد من التمويل
ّ
العلمي ،والسبب
المخصص للبحث
يعود إلى فقدان اإلهتمام باألبحاث
ّ
اإلجتماعية
لدى اختصاصيي العلوم

ّ
واإلنسانية .لذلك يجب على هؤالء
استعادة زمام المبادرة ألنه ليس
ً
صحيحا أن هذه العلوم منسية في
كل الجامعات».
من جهته أش��ار الحاكم رياض
ّ
العلمي هو من
سالمة إلى أن «البحث
ّ
األساسية لتنمية اإلقتصاد.
العوامل
لذلك أطلق مصرف لبنان مبادرات
عديدة تهدف إلى تثمين التعليم
ّ
والبحث األك��ادي��م� ّ
والصناعي .
�ي
ك��م��ا ي��دع��م ال��م��ص��رف ال��ت��ع��اون
ّ
العلمي بين الجامعات عبر تبادل
ّ
الخبرات والمعدات التقنية في
مراكز األبحاث .كما يشجع مصرف
لبنان على التعاون بين القطاعين
األكاديمي والصناعي ،مما يفتح
المجال أم��ام تسويق االبتكارات
ّ
الجامعية».
ّ
وقد عرضت مجموعة من الطالب
ّ
البحثية في ميادين
مشاريعها
الصحة والعلوم والهندسة والعلوم
اإلن��س��ان� ّ�ي��ة م��ن خ���الل ملصقات
ومداخالت ،ووزعت الجوائز في ختام
المؤتمر على أفضل ثالثة مشاريع.

