
ا فاعلاً 

اً

ماريان أبي فاضل انتخبت عضو
يف األكاديمية الوطنية للصيدلة يف فرنسا

 

 

 

 

 

 

 

ان��ت��خ��ب��ت ع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة ال��ص��ي��دل��ة ف���ي جامعة 
القديس يوسف البروفسورة ماريان أبي فاضل، 
 في األكاديمية الوطنية للصيدلة 

ً
عضًوا فاعال

األكاديمية  أع��ض��اء  رشحها  بعدما  فرنسا،  ف��ي 
الفرنسيون في قسم األحياء. 

وانضمت ماريان أبي فاضل إلى األكاديمية 
ق���ي���م في 

ُ
ال��ف��رن��س��ي��ة خ����الل اح���ت���ف���ال رس���م���ي أ

ق��اع��ة ف��ي كلية ال��ص��ي��دل��ة ف��ي ج��ام��ع��ة ب��اري��س 
دي��ك��ارت في حضور جمهور من األكاديميين 
والصيدلني  العلمي  القطاع  م��ن  وشخصيات 

 

Hygia" وال��ط��ب��ي. وق���د ح���ازت ع��ل��ى م��ي��دال��ي��ة
Salus" من رئيسة األكاديمية وأمينها الدائم 
ا على المستويين 

ً
مع األعضاء المنتخبين حديث

الوطني والدولي. وحضر الحتفال أيضًا عدد 
من سفراء وممثلي ال��دول المشاركة من خالل 

الباحثين المدعوين، بما في ذلك لبنان. 
إل��ى أن دع��وة البروفسورة أب��ي فاضل  يشار 
تمت في حزيران الماضي، خالل اجتماع القسم 

لعرض  األك��ادي��م��ي��ة،  ف��ي  )البيولوجيا(  الثالث 
ة 

اّ

جريها منذ سنوات عد
ُ
أعمالها البحثية التي ت

ق باكتشافها ثالث 

اّ

بين فرنسا ولبنان والتي تتعل
"جين" مسؤول عن أحد أمراض الكوليسترول 

ال��وراث��ي��ة. وق��د سمح ه��ذا اإلك��ت��ش��اف بتطوير 
األم���راض  ه��ذه  لمكافحة  بيولوجيين  دواءي����ن 
وم��ض��اع��ف��ات��ه��ا السلبية ع��ل��ى ال��ق��ل��ب واألوع��ي��ة 

الدموية.

 

خالل االعالن عن فوز األعضاء الجدد في األكاديمية.
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خالل االعالن عن فوز األعضاء الجدد في األكاديمية.
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