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»البحث العلمّي« يف »الي�شوعّية«: تعاون وجامعات

نّظمت نيابة رئا�سة جامعة القّدي�س يو�سف ل�سوؤون البحث 

العلمّي الن�سخة التا�سعة من موؤمتر »اأيام البحث العلمّي« يف 

بح�سور  ال�سام،  طريق  الطبّية،  العلوم  حرم  حما�سرات  قاعة 

رئي�س اجلامعة �سليم دّكا�س الي�سوعّي وحاكم م�سرف لبنان 

ريا�س �سامة ونائب احلاكم �سعد عنداري ورئي�س اجلامعة 

ب��ريوت  يف  االأم��ريك��ّي��ة  اجلامعة  ورئي�س  اأي���وب  ف���وؤاد  اللبنانّية 

ف�سلو خوري ونائبة رئي�س اجلامعة الي�سوعّية ل�سوؤون البحث 

العلمّي دوال كرم �سركي�س ومديرة املعهد الفرن�سي يف لبنان 

فريونيك اأوالنيون.

و���س��ك��رت ك���رم �سركي�س احل��اك��م ���س��ام��ة ون��ائ��ب��ه ع��ن��داري 

القّدي�س يو�سف  اإطاقهما م�سروعًا م�سركًا بن جامعة  على 

واجل��ام��ع��ة االأم��ريك��ّي��ة يف ب���ريوت ه��دف��ه ت�سجيع االب��ت��ك��ار عرب 

خلق بنية حتتية على امل�ستوى الوطني، ينتج عنها م�ساريع 

الطبّي. وتابعت: »مهماتنا  القطاع  تلبي حاجات حقيقّية يف 

التعريف بالربامج البحثّية وت�سجيع الباحثن على االنخراط 

العمل  التي تهّم املجتمع وعلى  انتقاء املوا�سيع  فيها وعلى 

م��ن �سمن ف���رق ع��ل��ى م�����س��اري��ع م��ت��ع��ددة االخ��ت�����س��ا���س��ات وعلى 

ال��ت��ك��ام��ل م���ع ال�����س��رك��ات وخ���ل���ق م��ه��ن ج���دي���دة ون�����س��ر ن��ت��ائ��ج 

االأبحاث«. 

اإىل  ال��ت��ط��ّرق خ���ال امل��وؤمت��ر  اأن���ه �سيتّم  اإىل  واأ����س���ار دك��ّا���س 

العديد من املجاالت  »ال��ذي يهم  اال�سطناعي  الذكاء  مو�سوع 

ب��ريوت  يف  للهند�سة  ال��ع��ايل  املعهد  �سيطلق  كما  العلمّية. 

ما�سر يف الذكاء اال�سطناعي قريبًا ما �سيلبي حاجة موجودة 

للح�سول على مهارات وتقنيات«. كما دعا اإىل حتديد اأهداف 

العلمّي  ال��ب��ح��ث  بنتيجتها  »ي��ن��ت��ق��ل  ق��ي��ا���س��ه��ا،  مي��ك��ن  زم��ن��ّي��ة 

قوامها  لها  ملمو�سًة  حقيقًة  لي�سبح  حم���دودًا  عمًا  كونه  م��ن 

وطاقتها اخلا�سة«. 

وت��ط��ّرق دّك��ا���س اإىل ف��ق��دان ال��ت��وازن ب��ن احل��ق��ول البحثّية 

بيولوجيا  وخ�����س��و���س��ًا  ال�سحيحة  »ال��ع��ل��وم  وق����ال:  املختلفة 

التمويل املخ�س�س للبحث  االأ�سد من  ال�سّحة ت�ستاأثر بح�سة 

ب��االأب��ح��اث لدى  ف��ق��دان االه��ت��م��ام  اإىل  ي��ع��ود  ال��ع��ل��م��ّي، وال�سبب 

على  يجب  لذلك  واالإن�سانّية.  االجتماعّية  العلوم  اخت�سا�سيي 

ه��ذه  اأن  �سحيحًا  لي�س  الأن���ه  امل���ب���ادرة  زم���ام  ا���س��ت��ع��ادة  ه����وؤالء 

العلوم من�سية يف كل اجلامعات«.

واأ�سار �سامة اإىل اأن »البحث العلمّي من العوامل االأ�سا�سّية 

عديدة  م��ب��ادرات  لبنان  م�سرف  اأطلق  لذلك  االقت�ساد.  لتنمية 

وال�سناعّي.  االأك���ادمي���ّي  وال��ب��ح��ث  التعليم  تثمن  اإىل  ت��ه��دف 

ك��م��ا ي��دع��م امل�����س��رف ال��ت��ع��اون ال��ع��ل��م��ّي ب���ن اجل��ام��ع��ات عرب 

ت��ب��ادل اخل���ربات وامل��ع��دات التقنّية يف م��راك��ز االأب���ح���اث. كما 

ي�سجع م�سرف لبنان على التعاون بن القطاعن االأكادميي 

وال�������س���ن���اع���ي، مم���ا ي��ف��ت��ح امل���ج���ال اأم������ام ت�����س��وي��ق االب���ت���ك���ارات 

اجلامعّية«. 

وع��ر���س��ت جم��م��وع��ة م���ن ال���ط���ّاب م�����س��اري��ع��ه��ا ال��ب��ح��ث��ّي��ة يف 

من  االإن�����س��ان��ّي��ة  وال��ع��ل��وم  والهند�سة  وال��ع��ل��وم  ال�سحة  م��ي��ادي��ن 

خال مل�سقات وم��داخ��ات. ووزع��ت اجلوائز يف ختام املوؤمتر 

[ �ضالمة متحدثاً يف املوؤمترعلى اأف�سل ثاثة م�ساريع.


