
 

 
 

 

اللبناني جان االشقر يفوز 
بجائزة Green Talents Award في برلين 

تمكن الدكتور جان االشقر ابن الثمانية والعشرين سنة، والحائز على دكتوراه 
Biochimie من كلية العلوم في جامعة القديس يوسف، ودكتوراه في الهندسة 
الكيميائية، من جامعة Université de Bretagne bonjour Sud –  فرنسا، 

Green Talents Award من 

 

بأن يكون اللبناني األول الذي  يفوز بجائزة ال�
 

وزارة البحوث والتعليم االلمانية - برلين، وقد اختير من بين 837 باحثًا، من 97
دولة. تهدف هذه الجائزة العالمية الى تكريم العلماء الشباب الباحثين في مجال 
الفائزون من تخصصات علمية عديدة ويتم تكريمهم  المستدامة. يأتي  التنمية 

المجتمعات أكثر استدامة. المتميزة في جعل  إلنجازاتهم 
وقدم الدكتور جان االشقر بحوثًا لمعالجة النفايات بطريقة خضراء، وتحديدًا 
بما يسمىAnaerobic Digestion  التي تنتج غاز ال� "ميتان" من النفايات 

العضوية كطاقة خضراء بديلة ومتجددة.

مجتمعنا
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