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في هذا العدد

 ■  برعاية رئيس مجلس الوزراء 
توقيع اتفاقية تعاون مع 
السفارة اإليطالية لدعم 

Cana-Plus البحوث البحرية
 ■  اتفاقية تعاون مع 

 Honor Frost" مؤسسة
Foundation" عن اآلثار 

المطمورة في البحر 
CADMOS - S

 ■  نتائج برنامج دعم البحوث 
العلمية لعام 2016-2015

 ■  نتائج برنامج منح الدكتوراه 
2016-2015

 ■  نتائج منح متفوقي الثانوية 
العامة 2015

فــي هــذا العــدد مــن النشــرة حصــاد مثمــر للعلمييــن والطــالب المميزيــن وتعــاون مجــدي مــع 
المؤسســات الدوليــة لدعــم البحــوث فــي لبنــان. فقــد رعــى دولــة رئيــس مجلــس الــوزراء األســتاذ 
البحريــة  البحــوث  لمتابعــة  االيطاليــة  الســفارة  مــع  تعــاون  اتفاقيــة  توقيــع  تّمــام ســالم حفــل 
 Honor( كمــا تــّم توقيــع اتفاقيــة مــع مؤسســة بريطانيــة )CANA - PLUS( ،فــي مشــروع قانــا
Frost Foundation( لدعــم بحــوث الكشــف عــن اآلثــار المطمــورة فــي البحــر فــي صيــدا وصــور 
)CADMOS - S( وأقــر المجلــس منــح متفوقــي الثانويــة العامــة ومنــح الدكتــوراه مــع الجامعــات 

ــة لعــام 2015.  ــج برنامــج دعــم البحــوث العلمي ــك نتائ ــان وكذل ــي لبن ف

النشرة

متفوقو الثانوية العامة – دفعة 2015

اتفاقيات لدعم البحوث البحرية 
برعاية رسمية

متفوقون ومنح دكتوراه ونتائج 
برنامج دعم البحوث العلمية
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A ceremony was held on August 19, 2015 at the office of the President of the Council of Ministers H.E. 
Tammam Salam, during which the Memorandum of Understanding )MOU( of the second phase of the CANA 
Project was signed between the Ambassador of Italy to Lebanon, H.E. Massimo Marotti, and the Secretary 
General of the National Council for Scientific Research-Lebanon )CNRS-L(, Dr. Mouïn Hamzé. 
This project is based on the previous initiatives of the CANA Project namely for “Establishing Monitoring and 
Sustainable Development of the Lebanese Sea” funded by the Italian Cooperation and implemented by the 
CNRS since 2008. It aimed at monitoring the Lebanese coasts and the sea floor, using the modern systems 
for data collection and analysis available on board the CANA-CNRS Research Vessel. This new project on 
the “Development of the Marine Environment to Serve the Needs of the Coastal Communities – CANA Plus 
Project,” with a budget of 700,000 euro, will carry on the monitoring of the biophysical alterations at the 
coastal area while supporting the Local Authorities for the achievement of a decentralized and sustainable 
management of the coasts.

“Water and Wastewater represent major areas of intervention of the Italian Development Cooperation 
in Lebanon”, stated the Ambassador of Italy H.E. Massimo Marotti. “Our country is supporting 
Lebanon through the pledging of 70 million euros as soft loans and 50 million euros as grants in favor 
of the implementation of various projects”.

Signature of the Memorandum of Understanding – CANA PLUS

وّقع سفير ايطاليا في لبنان مسيمو ماروتي 
واألمين العام للمجلس الوطني للبحوث 

العلمية الدكتور معين حمزه، برعاية دولة 
رئيس مجلس الوزراء االستاذ تّمام سالم، 

مذكرة تفاهم لدعم مشاريع البحوث التي 
ينفذها المجلس في مجال العلوم البحرية. 

شارك وفد من السفارة االيطالية ومكتب 
التعاون التقني لديها وفريق عمل المجلس 

في مشروع قانا في حفل التوقيع في السرايا 
الكبير في 19 آب 2015.

في العام 2008، تعاون المجلس مع الشريك 
اإليطالي في المرحلة األولى من مشروع البحوث 

البحرية. وحصل المجلس على المركب العلمي 
"قانا" الذي أعيد تأهيله وفق المواصفات العالمية 

التي حددها المجلس، وتم تجهيزه بالمعدات 
الضرورية بغية دراسة تلوث الشاطئ اللبناني 
ورصد الحياة البحرية والتنوع الحيوي ورسم 

خارطة قعر البحر في المناطق المتاخمة للشاطئ 
اللبناني. خّصص المجلس لمركب قانا فريقا 

علمّيا وطاقما من البحارة إلدارته وصيانته وتنفيذ 

المشاريع العلمية. يركن القارب في القاعدة 
البحرية للجيش اللبناني بالقرب من مرفأ بيروت. 

أنجز الفريق العلمي، خالل 6 سنوات من 
العمل البحثي والتعاون مع مجلس اإلنماء 

واإلعمار ووزارات البيئة والنقل والزراعة 
والطاقة والمياه، جميع المشاريع التي وضعها 

أو التي طلبت منه. وقامت لجنة تضم 
ممثلين من مجلس اإلنماء واإلعمار والسفارة 

اإليطالية وبعض الوزارات بإدارة العمل في 
مواضيع محددة. 

برعاية رئيس مجلس الوزراء األستاذ تمام سالم

اتفاقية تعاون بني السفارة اإليطالية والمجلس
CANA PLUS لدعم مشاريع بحوث في العلوم البحرية

متابعة 
دراسة مصادر 

المياه العذبة الموجودة 
في البحر أمام الشاطىء 

اللبناني وتحديد مصادرها 
ونوعيتها وغزارتها )في 

مناطق شكا، المعاملتين 
والقاسمية/صور(.

02
دراسة أثر مصب 

األنهار وما تحمله من 
رواسب )ملوثة( على المحيط 
والبيئة البحرية والمواصفات 
الجيومورفولوجية للشاطىء 

)تآكل وتدهور الشاطئ(.

03
دراسة جدوى 

محطات تكرير المياه 
المبتذلة الجديدة وأثرها 

على البيئة البحرية والتنوع 
الحيوي )محطات طرابلس، 

طبرجا، الغدير وصور(.

01
تمويل ثالثة مشاريع بحثية 

جديدة بقيمة 700 ألف 
يورو، ينفذها مركزا علوم 
البحار والجيوفيزياء في 

المجلس وهي:

حمزه، طعمه، الرئيس سالم، السفري ماروتي، فليفل
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وّقع "المجلس الوطني للبحوث العلمية" 
ممثال بأمينه العام الدكتور معين حمزه 

 Honor Frost " اتفاقية تعاون مع مؤسسة
Foundation" ممثلة برئيستها السيدة 
اليسون كاثي برعاية وزير الثقافة روني 

عريجي ممثال بالمدير العام للمديرية العامة 
لآلثار المهندس سركيس خوري. 

يرتكز المشروع، في مرحلته األولى، على 
دعم البحوث البحرية التي يجريها المجلس 
بواسطة المركب العلمي قانا في شأن مسح 

المناطق البحرية المتاخمة لصور وصيدا 
والبحث عن اآلثار والتراث المطمور في 
البحر، بالتعاون مع فريق من الغطاسين 

اللبنانيين المحترفين ومع خبراء في تاريخ 
لبنان القديم واآلثار ومع فنيين من المديرية 

العامة لآلثار في وزارة الثقافة.
لفت د. حمزه، خالل حفل التوقيع الذي 

شارك فيه ممثلون عن المؤسستين اللبنانية 

واإليطالية، إلى أهمية تناول هذا المحور 
االستراتيجي بغية التعرف بشكل علمي 

وموثق على اإلرث الثقافي واآلثار المطمورة 
في البحر، مشيرا إلى قدرة فريق العمل في 
المجلس وإلى اإلمكانيات التقنية للباخرة 
العلمية قانا على إنجاز المرحلة األولى من 

المشروع. ومن المتوقع أن تشمل المراحل 
المقبلة من المشروع مناطق أخرى من 

الشاطىء اللبناني في بيروت وجونيه وجبيل 
وأنفه وطرابلس. بلغ تمويل المشروع، في 

مرحلته األولى، 304 آالف دوالر أميركي من 
الجانب البريطاني، وساهم المجلس بمبلغ 

225 ألف دوالر أميركي من خالل تقديمات 
عينية ونقدية إلنجاز المشروع خالل عام 

واحد.
من جهة أخرى، أّكدت رئيسة "مؤسسة 
Honor Frost Foundation" السيدة 

أليسون كاثي أن هذا المشروع هو استمرار 

للمبادرات التي قامت بها، في السابق، 
 Honor Frost الباحثة البريطانية السيدة
التي تركزت أعمالها على البحث عن اآلثار 

المطمورة في البحر في مناطق المشرق 
العربي وفي الموانىء القديمة في لبنان 
بشكل خاص. وشددت كاثي على ثقتها 

بالفريق اللبناني وبالتعاون القائم مع 
المديرية العامة لآلثار واهتمام مؤسستها 

بمتابعة المشروع في جميع المناطق اللبنانية 
وتعميم نتائجه على الهيئات العلمية 

والثقافية في لبنان.
تهتم الوزارة، وفق مدير عام اآلثار المهندس 
سركيس خوري، بهذا العمل البحثي وتلتزم 

المديرية بتقديم الدعم اللوجستي الالزم 
لتمكين فريق المجلس من إنجاز مهمته ومن 

الحصول على النتائج التي سوف تعمم وفقًا 
لألصول المتبعة في المديرية.

مشروع بحث عن اآلثار المطمورة
CADMOS-S في البحر في صيدا وصور

خوري، حمزه، وأليسون كاثي
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Under the patronage of the Minister of Culture, H.E. Raymond Arayji, represented by the Director 
General of the Directorate General of Antiquities )DGA(, Mr. Sarkis Khoury; The National Council for 
Scientific Research – Lebanon )CNRS-L(, represented by the Secretary General, Dr. Mouïn Hamzé has 
co-signed a Grant Offer from the Honor Frost Foundation, represented by its Chair, Miss Alison Cathie. 

The Grant Offer will support a pilot project on Multibeam Bathymetric mapping of identified sites in 
Tyre and Sidon. Work on this exciting project will start in September - 2015, utilizing the CANA/CNRS 
Research Vessel donated by the Italian Government in 2008. A second stage of the project will include 
diving campaigns with maritime archaeological divers to investigate and explore identified anomalies 
during the mapping.  It is envisaged that the results this pilot project will be available by summer 2016. 
The Honor Frost Foundation will be supporting this 1 year pilot project with a $ 304,000 contribution. 
In parallel, the CNRS-L has committed to commit financial and in-kind contributions amounting to $ 
225,000. 

Mouïn Hamzé, Secretary General of CNRS-L, highlighted the importance of Maritime Archeology as 
part of the valuable and rich Cultural Heritage of Lebanon. He underlined the capabilities and the 
skills available through the CNRS-L/CANA Research Team, which will feed the main tasks of this new 
endeavor. M. Hamzé thanked the Honor Frost Foundation for its Grant and support to the CNRS-L and 
stressed the importance of national collaboration with the Ministry of Culture and the DGA. 

Alison Cathie, Chair of the Honor Frost Foundation, explained how Miss Honor Frost spent most of 
her life documenting the archaeology of the Levant; she added that the Honor Frost Foundation is very 
happy to support this pilot scheme, which will advance the knowledge and understanding of this coast 
so rich in archaeology and history. Marine archaeology is not a widespread, well-known or prioritized 
subject in Lebanon. Miss Honor Frost, an international underwater archaeologist, was the first to 
explore the ancient Lebanese harbors and the first to publish a detailed account of her underwater 
work. 

In his intervention, the Director General of Antiquities, Sarkis Khoury, highlighted the interest of the 
DGA and the Ministry of Culture in this research endeavor, and willing to extend all the necessary 
logistical support necessary during the implementation phase. S. Khoury stressed that the DGA looked 
forward to the results of the project, which will be disseminated in accordance with the adopted 
procedures of the Directorate. 

This collaborative endeavor will be the first occasion whereby inventories and the compilation of 
comprehensive datasets of underwater archaeological sites around the coast are being undertaken in 
Lebanon.  The objective will be to provide relevant geophysical data including bathymetric maps aimed 
at creating a database of coastal and underwater sites. The underwater cultural heritage of a nation is 
a non-renewable component of that nation's national heritage and is just as significant as the cultural 
heritage it defends so robustly on land.

CNRS-L signs a Grant Offer with the Honor Frost Foundation 
for the co-funding of a 
Pilot Project on Maritime Archeology, a Geophysical 
Mapping within the Two Lebanese Coastal Areas of Sidon 
and Tyre
CADMOS - South Project: Maritime Archeology in Sidon & Tyre
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اتخذ مجلس إدارة "المجلس الوطني للبحوث 
العلمية" قرارا بدعم 104 مشاريع علمية من 
اصل 181 مشروعًا(  قدمهم باحثون وأساتذة 
جامعيون في المؤسسات اللبنانية العامة 

والخاصة ضمن إعالن 2015. اعتمد المجلس 
في تقويم المشاريع البحثية، وبعد مناقشات 

مع لجان التحكيم المتخصصة، على معايير 
أساسية عدة ومنها: ضمانة جودة البحوث 

وأثرها اإليجابي على المجتمع، منح األولوية 
للمشاريع التي تتصف باإلبتكار في الرؤية 
وآليات التنفيذ والتي توفر لها الجامعات 

البنى التحتية والتجهيزات المناسبة والتي 
تساهم في معالجة التحديات األساسية التي 

يواجهها البلد في البيئة والزراعة والصحة 
العامة والتكنولوجيا. 

أظهر برنامج العام الحالي عددا كبيرا 

من المشاريع المقدمة، واتساع شريحة 
الجامعات الراغبة باإللتحاق بمنظومة البحث 

واإلبتكار في لبنان، وزيادة ملحوظة في 
الميزانية بالتعاون مع وزارة المالية ورئاسة 

مجلس الوزراء. 

برنامج دعم البحوث العلمية - 2015

دعم 104 مشروع بحث علمي جديد

39 مشروعاً في العلوم األساسية والهندسة وتكنولوجيا 
المعلومات

توزعت النسب الباقية على الجامعة اللبنانية 
األميركية ومراكز البحث التابعة للمجلس 

وجامعة القديس يوسف وجامعة الروح 
القدس –الكسليك، وجامعة البلمند، وجامعة 

سيدة اللويزةـ والجامعة اللبنانية الدولية، 
وجامعة رفيق الحريري والجامعة اإلسالمية 

في بيروت ومصلحة األبحاث العلمية 
الزراعية.

باإلضافة الى المشاريع الجديدة يدعم 
المجلس نحو 100 مشروع للسنة الثانية و8 

وحدات بحثية مشتركة بين الجامعات

بلغت تقديمات المجلس لدعم هذه 
المشاريع حوالي ملياري ليرة لبنانية في 

السنة

31 مشروعاً في علوم الطب والصحة العامة والبيولوجيا 
والتغذية

26 مشروعاً في علوم البيئة والزراعة والموارد الطبيعية

8 مشاريع في علوم اإلنسان والمجتمع

استفادت 12 مؤسسة جامعية وبحثية من دعم هذا البرنامج

حظيت الجامعة اللبنانية بأعلى نسبة 38 في المئة من 
المشاريع المقبولة )23 في المئة في كلية العلوم( والجامعة 

األميركية في بيروت بنسبة 32 في المئة

0107

08

09

02

03

04

05

06

توزعت البحوث المقبولة على الشكل التالي

يشار إلى أن المجلس لم يدعم،هذا العام، مشاريع البحوث في الطاقة 
المتجددة وبجوث المياه إذ أنها حظيت بدعم خاص من البرنامج 

األوروبي المشترك ) ERANETMED(.وسترفق العقود الجديدة مع 
الجامعات بوثيقة في شأن "آداب البحث العلمي" التي تم التوافق 

عليها مع الجامعات المتعاونة لحماية جهود الباحثين وضمان 
مصداقية مشاريعهم. 

بلغ مجموع الموازنات المقترحة لهذه المشاريع 1،068،000،000 

ليرة لبنانية. وتم توزيع الموازنات التفصيلية للمشاريع المقبولة 
وفقا للنسب التالية: 40- إلى 50 في المئة يد عاملة مؤقتة، أعمال 

ميدانية، مساعد باحث، طالب ماجستير أو دكتوراه. 50- على 60 في 
المئة نفقات تشغيلية، تحاليل، مواد كيميائية، تجهيزات مكملة، مواد 

استهالكية ومختلف.

ولن يمول المجلس شراء التجهيزات اإللكترونية والبرمجيات.
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المشاريع المقبولة في الجامعة االميركية في 
بيروت  )33 مشروعاً(

Researcher: Dima El- Gamali
Faculty/Dept.: Olayan School of Business
Project: The Importance of Social Capital for Women 
Entrepreneurs in Lebanon

Researcher: Abla Sibaii
Faculty/Dept.: Epidemiology and Population Health
Project: Care Giving for Older Adults in Lebanon: 
Exploring the Lived Experiences of Caregivers and Care 
Recipients

Researcher: Charlotte Karam
Faculty/Dept.: Olayan School of Business
Project: Workplace Communication Patterns in Several 
Industries in Lebanon

Researcher: Omar Obeid
Faculty/Dept.: Nutrition and Food Sciences
Project: Impact of phosphorus on diet induced 
thermogenesis of lean and obese subjects

Researcher: Hadi Gaaffar
Faculty/Dept.: Faculty of Agricultural and Food Sciences
Project: Evapotranspiration in Lebanon using Landsat 
Imagery: Comparison to MODIS ET and Development of 
a Local Drought Index

Researcher: Nisreen Ghaddar
Faculty/Dept.: Mechanical Engineering
Project: Nano-Sized Fabric Produced by Electrospinning 
for Clothing Protection, Ventilation and Comfort

Researcher: Hassan Artil
Faculty/Dept.: Electrical and Computer Engineering
Project: Expediting the Realization of Smart Cities by 
Interfacing LTE and WiFi Networks

Researcher: Michel Kazan
Faculty/Dept.: Department of Physics
Project: Ion Beam-Induced Self-Organized Nano- and 
Micro-Structures for IR Coherent Sources

Researcher: Ramzey Hamada
Faculty/Dept.: Mechanical Engineering
Project: Vibrational Investigations of Long Bones for 
Assessing Cortical Porosity

Researcher: Rami Mhanna
Faculty/Dept.: Chemical Engineering
Project: Engineering Neural Differentiation Niches 
Utilizing Sulfated Sugars

Researcher: Samir Moustafa
Faculty/Dept.: Mechanical Engineering
Project: Assessment of Cracking in Friction Stir Welded 
Steel Plates using Ultrasonic Waves

Researcher: Mounir Mabsout
Faculty/Dept.: Civil and Environmental Engineering
Project: Natural Fibers and Fabrics in Construction 
Systems

Researcher: Lama Charafddine
Faculty/Dept.: Department of Pediatrics and Adolescent 
Medicine
Project: Noninvasive Monitoring in Term and Preterm 
Newborns Using Video Analysis Techniques

Researcher: Mazen Al- Ghoul
Faculty/Dept.: Chemistry
Project: Novel Synthesis of Nano- and Micro-Structures 
of Lanthanum Hydroxide with Applications

Researcher: Bilal Kaafarani
Faculty/Dept.: Chemistry
Project: Synthesis and Investigation of Novel Materials 
for Organic-Light Emitting Diodes

نتائج مشاريع األبحاث العلمية المقبولة 
في برنامج المجلس للعام 2015

لدعم البحوث العلمية
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Researcher: Elie Hantouche
Faculty/Dept.: Civil and Environmental Engineering
Project: Studies on the Behavior of Double Angle and 
Shear Endplate Steel Connections in a Fire Event

Researcher: Daniel Asmar
Faculty/Dept.: Mechanical Engineering
Project: Design and Motion Planning of a Hybrid AUV 
for Oil Rig Inspection

Researcher: Ali Chehab
Faculty/Dept.: Electric and Computer Engineering
Project: Fetal Distress Detection using Recurrence 
Quantification Analysis

Researcher: Assaad Eid
Faculty/Dept.: Faculty of Medicine
Project: Involvement of Cytochromes P450 and their 
Metabolites in Diabetic Renal Injury

Researcher: Ghazi Zaatari
Faculty/Dept.: Pathology and Laboratory Medicine
Project: Detection of Genetic Markers Involved in 
Metastatic Colorectal Carcinoma to Lymph Nodes

Researcher: Marwan El- Saban
Faculty/Dept.: Anatomy, Cell Biology and Physiological 
Sciences
Project: Liver-Directed Differentiation of Stem Cells: 
Application in Regenerative medicine and Drug 
Screening and Discovery

Researcher: Samia El-Khoury
Faculty/Dept.: Medical Center
Project: EBV Infected B Lymphocyte Exosomes and 
Dendritic Cells: Differential Cytokine Profile in Multiple 
Sclerosis

Researcher: PhilipTadei
Faculty/Dept.: Department of Radiation Oncology
Project: Targeted Spinal Fields to Improve Long-Term 
Pediatric Radiotherapy Outcomes

Researcher: Chantal Farra
Faculty/Dept.: Pathology and Laboratory Medicine
Project: Incidence of Cystic Fibrosis Gene Defect in the 
Lebanese Population: A Pilot Study

Researcher: Fadi Bitar
Faculty/Dept.: Pediatrics and Pediatric Cardiology
Project: Identification of the genetic Causes of 
Polydactyly and Congenital Heart Disease

Researcher: Rihab Nasr
Faculty/Dept.: Anatomy, Cell Biology and Physiology
Project: Circulating Microrna as Biomarkers for 
Lebanese Breast Cancer Early Detection

Researcher: Hiba Elhajj
Faculty/Dept.: Faculty of Medicine
Project: Understanding the role of the bradyzoite 
marker p18 in neurotoxoplasmosis

Researcher: Ibrahim Khalife
Faculty/Dept.: Faculty of Medicine
Project: Cutaneous Leishmaniasis: In Vitro and In Vivo 
Preclinical Models for New Treatment Strategies

Researcher: Nada Melhem
Faculty/Dept.: Medical Laboratory Sciences Program
Project: Exploring the Role of Killer Immunoglobulin 
Receptors )KIR( among HIV-infected Individuals with 
HIV-related Comorbid Conditions

Researcher: Mariam Arabi
Faculty/Dept.: Pediatrics and Pediatric Cardiology
Project: Screening for Hypertrophic Cardiomyopathy in 
the Lebanese Population

Researcher: Hassan Zarakett
Faculty/Dept.: Faculty of Medicine
Project: Developing a Three-Dimensional Culture Model 
to Study Respiratory Syncytial Virus Infections

Researcher: Salah Zeineddine
Faculty/Dept.: Medical Center
Project: Validation of the Arabic Severe Respiratory 
Insufficiency )SRI( Questionnaire

Researcher: Mounik Chaaya
Faculty/Dept.: Department of Epidemiology and 
Population Health
Project: COLDS: A Cohort of Older Adults in Lebanon: A 
Dementia Study

المشاريع المقبولة في جامعة القديس يوسف  
)3 مشاريع(

Chercheur: Roger Lteif
Faculté: Faculté des Sciences
Projet: Optimisation et corrélation entre les composés 
volatiles et les qualités organoleptiques de l’Arak

Chercheur: Mireille Kallass Awad
Faculté: Faculté des Sciences
Projet: Etude de différents aspects de la virulence des 
bactéries Bacillus cereus/thuringiensis
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Chercheur: Aline Hajj
Faculté: Faculté de Pharmacie
Projet: Polymorphismes impliqués dans la réponse des 
patients aux antidépresseurs Escitalopram

المشاريع المقبولة في جامعة الروح القدس-
الكسليك )3 مشاريع(

Researcher: Adel F.Al Alam
Faculty: Faculty of Engineering
Project: Ab initio DFT study of hydrogenated Laves 
phase for energy storage

Researcher: Lara Hanna Wakim
Faculty: Faculty of Agricultural and Food Sciences
Project: Fostering quality through innovation: »Safe 
Food«  Logo for a modern food control in the Lebanese 
restaurants

Researcher: Walid Hleihel
Faculty: Faculté de médecine et des Sciences Médicales
Project: Etude épidemio-génétique et métabolique de 
l’autisme au Liban

المشاريع المقبولة في جامعة سيدة اللويزة
)3 مشاريع(

Researcher: Maya Samaha Rupert
Faculty: Computer Science Department
Project: Associations between Smartphone Addiction 
and academic performance, stress, anxiety and family 
relations

Researcher: Kamil Rahme
Department: Faculty of Natural and Applied Sciences
Project: Synthesis and bioconjugation of nanoparticles 
for potential cancerous tumors therapy

Researcher: Roger Hajjar
Department: Department of Physics & Astronomy
Project: BeePol: A Lebanese Astronomical Imaging 
Polarimeter

المشاريع المقبولة في الجامعة اللبنانية
)40 مشروعاً(

Researcher: Zeina Dagher
Faculty: Fac. of Sciences
Project: Characterization of DNA adducts in order to 
evaluate air pollutants genotoxicity

Researcher: Antoine El Samrani
Faculty: Fac. of Sciences
Project: Les sites contaminés: Monitoring par un 
bioaccumulateur terrestre couplé à la géochimie 
isotopique du Plomb

Researcher: Daoud Naoufal
Faculty: Fac. of Sciences
Project: Functionalization of closo-decahydrodecaborate 
anion [B10H10]2- using click chemistry reagents to 
be used as extractant of heavy metals from polluted 
solution

Researcher: Roula Flouty
Faculty: Fac. of Sciences
Project: Removal of heavy metals from Litani River 
using algae: application of bioaccumulation and 
biosorption

Researcher: Bushra El Doueihi
Faculty: Fac. of Sciences
Project: In Situ and ex situ investigations for the 
conservation of Juniperus drupacea

Researcher: Dany Azar
Faculty: Fac. of Sciences
Project: Holostratigraphy of the "falaise de blanche" 
formation and updating of the geological maps

Researchers: Hussein Abu Hamdan & Hanadi 
Ismail
Faculty: Fac. of Sciences
Project: Rôle des communautés macrophytiques et 
microphytiques dans le fonctionnement des  rivières 
Berdawni et Ghouzaiel, affluents du Litani )plaine de 
Béqaa(. Relation producteurs primaires– qualité des 
eaux.

Researcher: Ghassan Mourad
Faculty: Fac. of Letters and Human Sciences
Project: Annotation automatique de noms propres en 
langue arabe
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Researcher: Wadad Saad
Faculty: Fac. of Economics and Business Administration
Project: Economic Growth and Total Factor Productivity 
in Lebanon

Researcher: Naji Mohamad Jammal
Faculty: Fac. of Economics and Business Administration
Project: La gouvernance et la performance 
administrative et Financiere dans le secteur public – une 
étude empirique sur : L’E.D.L., L’U.L. et les hopitaux 
public

Researcher: Efat Abou-Fakhr Hammad
Faculty: Fac. of Agriculture & Veterinary Sciences
Project: Bioactivity of Melia azedarach and microalgae 
extracts against the Tomato Leafminer

Researcher: Ali Atoui
Faculty: Fac. of Sciences
Project: Biological control of ochratoxin A using 
endemic Lebanese plant extract and Actinomycetes

Researchers: Hala Chahine & Salwa Tohme
Faculty: Fac. of Agriculture & Veterinary Sciences
Project: Postharvest losses of Apples in Mount Lebanon 
Case of Kesrwan Caza

Researcher: Joseph Dgheim
Faculty: Fac. of Sciences
Project: Heat & Mass Transfers in fuel droplet 
evaporation: Impact of the presence of dimensionless 
numbers

Researcher: Clovis Francis
Faculty: Fac. of Engineering
Project: Octorotor Fault Tolerant Control during 
Environmental Scanning Operations and Gas 
Identification

Researcher: Hala Naja
Faculty: Fac. of Sciences
Project: Automation of legal reasoning and decision 
based on Ontologies

Researcher: Jalal Jomaa
Faculty: Fac. of Sciences
Project: Apport de la Télédétection Radar à l’étude de la 
neige

Researcher: Hasan Zein Eddine
Faculty: Fac. of Sciences
Project: Phénomènes de dépendance dans les extrêmes, 
applications à des plates-formes pétrolières

Researcher: Mourtada Srour
Faculty: Fac. of Sciences
Project: Hydrolysis of Cellulose by Functionalized Boron 
Carbide Mesoporous

Researcher: Maria Bassil
Faculty: Fac. of Sciences
Project: Development of Smart Polyelectrolyte Hydrogel 
for Applications in Tissue Engineering as Artificial 
Muscle and 3D Scaffolds

Researcher: Madona Labaki
Faculty: Fac. of Sciences
Project: Volatile Organic Compounds )VOCs( oxidation 
on transition metals supported on hydroxyapatites

Researcher: Hilana Greig
Faculty: Fac. of Sciences
Project: Natural antimicrobials encapsulation in a 
combined system made of cyclodextrins and liposomes

Researcher: Hyam Abboud
Faculty: Fac. of Sciences
Project: Résolution numérique des problèmes des 
écoulements aquatiques

Researcher: Pierre Matar
Faculty: Fac. of Engineering
Project: Properties of fiber-reinforced concrete 
manufactured with recycled concrete aggregate

Researcher: Fadi Hage Chehade
Faculty: Fac. of Engineering
Project: Estimation non invasive de la durée de vie des 
infrastructures civiles soumises à des contraintes non-
contrôlées

Researcher: Mouhamad Hussein
Faculty: Fac. of Sciences Economics and Business
Project: Intelligent system for prediction and detection 
of fraud in social security

Researcher: Ali Mcheik
Faculty: Fac. of Sciences
Project: Nanocrystals to components for 
microelectronics

Researcher: Rami Nader
Faculty: Fac. of Engineering
Project: Electroless Nickel Coatings

Researcher: Nadine Abboud
Faculty: Fac. of Sciences
Project: Optimisation des paramètres de croissance de 
nanofils de ZnO
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Researcher: Roland George Asmar
Faculty: Fac. of Medical Sciences
Project: Accuracy of automatic blood pressure 
measurements in arrhythmic patients and elderly 
subjects

Researcher: Hussein Kazan
Faculty: Fac. of Sciences
Project: Investigation of the molecular mechanisms 
controlling regulatory T-cells function in healthy 
individuals and determination of their alterations in 
acute myelogenous leukemia patients

Researcher: Bassam Badran
Faculty: Fac. of Sciences
Project: Identification of the microRNA expression 
profile in the serum and plasma of HTLV-1 infected 
individuals and identification of the microRNAs 
regulated by the viral regulatory protein Tax

Researcher: Sami EL Bahri
Faculty: Fac. of Sciences
Project: Investigation the role of Ly6 genes in epithelial 
cell

Researcher: Elie Hadchiti
Faculty: Fac. of Sciences
Project: Klf4 and Hsp27: potentials therapeutic targets 
and biomarkers for larynx and lung carcinomas

Researcher: Aline Hamade
Faculty: Fac. of Sciences
Project: Improvement of muscle stem cell survival used 
for cellular therapy

Researcher: Elie Edward Daou
Faculty: School of Dentistry
Project: Evaluation of CAD/CAM Pre-Sintered Cobalt-
Chromium Used in Fixed Partial Dentures Fabrication

Researcher: Foudda Homsy
Faculty: School of Dentistry
Project: Accuracy of IPS e.max Inlay Restorations 
Fabricated with different techniques- In vitro Study

Researcher: Jose Johann Chidiac
Faculty: School of Dentistry
Project: Role of the nociceptive innervation in the 
incisor’s rat homeostasis

Researcher: Mona El Sayegh Ghoussoub
Faculty: School of Dentistry
Project: Rapid Maxillary Expansion: Effect on Glenoid 
Fossa and Condyle-Fossa Relationship in Growing 
Patients

Researcher: Nina Saadallah-Zeidan
Faculty: Fac. of Public Health
Project: Transgenerational epigenetic inheritance of 
paternal acquired obesity and type 2 diabetes mellitus 
)T2DM(

المشاريع المقبولة في الجامعة اللبنانية 
األميركية )6 مشاريع(

Researcher: Christian Khalil
Faculty/Dept.: Natural Sciences
Project: Comparative assessment of human toxic 
impacts from Lebanese landfills leachates using in vitro 
toxicological technologies

Researcher: Nuwar Mawlawi Diab
Faculty/Dept.: Arts and Sciences/ Department of English
Project: The Effects of Learner Differences on Lexical 
Error Reduction in New Essays

Researcher: Joe M. Tekli
Faculty/Dept.: School of Engineering/Electrical and 
Computer Engineering Department
Project: Similarity-based Data Search and Exploration 
on the Semantic Web: Applied on Biomedical and 
Health Data

Researcher: Rony Touma
Faculty/Dept.: Arts and Sciences/Computer Science and 
Mathematics
Project: Central schemes: theory and applications

Researcher: Sama F. Sleiman
Faculty/Dept.: Natural Sciences
Project: Exercise promotes Bdnf expression through the 
action of endogeneous epigenetic modulators

Researcher: Wissam Faour
Faculty/Dept.: School of Medicine
Project: Role of phosphatases in the pathobiology of 
obese and diabetic glomeruli

المشاريع المقبولة في مصلحة األبحاث العلمية 
الزراعية )مشروعان(

Researcher: Milad El Riachy
Department: Olive and olive oil
Project: Influence of agro-industrial practices on 
Lebanese olive oil sector
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Researcher: George Barbour
Department: Poultry Science
Project: A comparison of the nutritive and feeding 
values of faba bean isogenic lines free of anti-nutritional 
components for broiler chicks

المشاريع المقبولة في المجلس الوطني 
للبحوث العلمية )8 مشاريع(

Researcher: Abed El Rahman Hassoun
Center: National Centre for Marine Sciences
Project: The first survey of the carbonate system in the 
Lebanese seawater

Researcher: Ali Fadel
Center: National Center For Remote Sensing
Project: A modeling approach as a part of an early 
warning system used to predict and manage toxic 
cyanobacterial blooms in Qaraoun Reservoir, Lebanon

Researcher: Celine Mahfouz
Center: National Centre for Marine Sciences
Project: Evaluation and speciation of heavy metals in 
the water column and interstitial water of Zouk/Antelias 
area

Researcher: Marie Abboud Abi-Saab
Center: National Centre for Marine Sciences
Project: Application d’un nouvel indice  pour estimer 
l’état écologique des communautés benthiques sur le 
littoral libanais

Researcher: Mohamed Awaad
Center: Lebanese Center for Remote Sensing
Project: Creating an interactive crop spectral signatures 
database for Lebanon

Researcher: Elise Njeim
Center: National Centre for Marine Sciences
Project: Répartition spatiale des nématodes 
entomopathogènes au niveau des zones ripisylves au 
Liban et valorisation pour le contrôle des populations 
d’insectes ravageurs des cultures locales

Researcher: Ali Ghandour
Center: Lebanese Center for Remote Sensing
Project: L-SAAEQ: Lebanese Strategy for Accident 
Avoidance by Eyewitness Queries.

Researcher: Maher Souiedan
Center: Lebanese Atomic Energy Commission
Project: Elaboration et caractérisation des Matériaux 
composites à activité effet électro-calorique géante

المشاريع المقبولة في جامعة البلمند
)3 مشاريع(

Researcher: Abdulwahed Abbas
Faculty/Dept.: Computer Science
Project: Interpolating Non-Iso-Parametric Curves

Researcher: Nisrine Makhoul
Faculty/Dept.: Civil Engineering
Project: Earthquake Loss Estimations of Byblos City 
Lifelines

Researcher: Roula  Abdel-Massih
Faculty/Dept.: Faculty of Sciences
Project: Effect of silver nanoparticles on membrane 
permeability and anti-fouling for wastewater treatment 
JABER

المشاريع المقبولة في جامعات مختلفة
)3 مشاريع(

Dr. Bassam Moslem
Univ. /Faculty:  Rafik Hariri University – Faculty of 
Engineering
Project: Monitoring the fetal health by using 
multichannel abdominal Fetal ECG recordings

Dr. Jacques Alexis Samoury
Univ. /Faculty: Islamic University of Lebanon – 
Faculty of Tourist Sciences
Project: Green tourism, a driving force enhancing 
Lebanon’s environmental conservation and sustainable 
development

Dr. Wiâm Ramadan
Univ./Faculty: Lebanese International University – 
School of Art and Sciences
Project: Muscles Respiratoires: Caractérisation 
fonctionnelle et effets de la réadaptation chez les sujets 
qui souffrent d’une insuffisance cardiaque chronique 
stable

ية
م

عل
ث 

حو
ب

011

 2
0

15
ل 

ألو
ن ا

ري
ش

| ت
 1

78
د 

عد
 ال

| 
ي

لم
لع

ث ا
ح

لب
ة ا

شر
ن



منح في مراكز للمجلس

أموندا حبيب الحسيني
 Chimie :اختصاص الدكتوراه

Environnementale
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

 Université de -المركز الوطني لعلوم البحار
Toulon

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Etude de la distribution et de la mobilité des éléments
 traces métalliques dans la phase solide et les eaux

 interstitielles de carottes sédimentaires de la région de
)Zouk/Antélias )Liban

االستاذ المشرف في لبنان: د. غابي خلف
Dr. Cédric Garnier :االستاذ المشرف في فرنسا

ميريام كابي غصوب
    Ecosystème du Littoral :اختصاص الدكتوراه

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
 Université de -المركز الوطني لعلوم البحار

Perpignan
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Dynamique des fleuves côtiers libanais : intéraction

 Terre-Mer rôle des apports des rivières dans le
 fonctionnement des écosystèmes littoraux ; structure

 des communautés phytoplanctoniques ; régimes
hydrologiques ; flux de matières

االستاذ المشرف في لبنان: د. غابي خلف
Dr. Wolfgang Ludwig :االستاذ المشرف في فرنسا

بالل عادل حمود
Modeling :اختصاص الدكتوراه

الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:
المركز الوطني لالستشعار عن بعد -

Université de Grenoble
السنوات المتبقية: 3

Oil spill detection using SAR Radar :موضوع األطروحة
االستاذ المشرف في لبنان: د.غالب فاعور

 Dr. Jalal Jomaa et Dr. Fabien :االستاذ المشرف في فرنسا
Ndagijimana

 

رؤية باسم حديب
Hydrological Modeling :اختصاص الدكتوراه

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
المركز الوطني لالستشعار عن بعد -

Université de Montpellier
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
Monitoring, supervision, Modeling and optimization 

of environmental systems in the research area of the 
»systems engineering curriculum«

االستاذ المشرف في لبنان: د. شادي عبدالله
Dr. Roger Moussa :االستاذ المشرف في فرنسا

محمد حسن معاز
Sciences des matériaux :اختصاص الدكتوراه

الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:
 Université Paris  -الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية

Sud
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Polymères greffés biomimétiques: mécanismes,

structure, réactivité et propriétés
االستاذ المشرف في لبنان: د. تمارا الزين ود. بالل نصولي

Dr. Philippe Roger :االستاذ المشرف في فرنسا

ULCO المنح المشتركة بين المجلس وجامعة

نتالي غطاس الراسي
Education physique :اختصاص الدكتوراه

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
 ULCO - جامعة البلمند

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

L’activité physique, arbitre des relations entre le statut 
pondéral et la physiologie osseuse? 

االستاذ المشرف في لبنان: د. رواد الحاج
 Dr. Pierre Hardouin :االستاذ المشرف في فرنسا

الدفعة األولى من منح الدكتوراه لعام 2015 - 2016

41 منحة مشرتكة: مع مراكز المجلس )5(، 
والجامعات الفرنسية )4(، والجامعة اللبنانية )12(، 
والقديس يوسف )7(، واألمريكية) 11(،  وبريوت 

العرب�ية )2(
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نتالي ايلي ايليا
Chimie Environnementale :اختصاص الدكتوراه

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
   ULCO - الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

Valorisation énergétique du CO2 par voie catalytique
االستاذ المشرف في لبنان: د. بالل نصولي

Dr. Edmond Abi Aad :االستاذ المشرف في فرنسا

ARCUS المنح المشتركة بين المجلس وبرنامج

نيفين عبد الهادي عطوي
 Génie civile- Villes :اختصاص الدكتوراه

Intelligentes
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

  Lille 1-  الجامعة اللبنانية 
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Gestion optimale de la production hybride ou collective

d'énergie dans le cadre des villes intelligentes
االستاذ المشرف في لبنان: د. رفيق يونس

Dr. Issam Chahrour :االستاذ المشرف في فرنسا

ايليان كارلوس دحدح
 Chimie :اختصاص الدكتوراه

Environnementale
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

ULCO - جامعة البلمند 
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
Catalytic reforming of glycerol for Hydrogen production

االستاذ المشرف في لبنان: د. جين اسطفان ود. سامر عواد
Dr. Cedric Gennequin :االستاذ المشرف في فرنسا

المنح المشتركة بين المجلس والجامعة اللبنانية )علوم 
وتكنولوجيا(

تاال حسين قانصو
Hydrosciences :اختصاص الدكتوراه

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :
 ENPC/Paris-Est - الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة :

 Mesure et modélisation du bilan hydrologique de
 dispositifs rustiques de gestion à la source des eaux de
 ruissellement de chaussées-application aux contextes

Français et Libanais
االستاذ المشرف في لبنان: د. غسان شبو

 Dr. Marie-Christine Gromaire :االستاذ المشرف في فرنسا

ألين الياس مفلح
 Modélisation :اختصاص الدكتوراه

Mathématique
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :

 Université Franche Comté - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Phénomènes de dépendance dans les extrêmes,

application à des plates-formes pétrolières
االستاذ المشرف في لبنان: د. حسن زين الدين

Dr. Clément Dombry :االستاذ المشرف في فرنسا

منصور أنطوان القبطاوي
Biologie Moléculaire- :اختصاص الدكتوراه

Reproduction
الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه :

 Université Paul Sabatier - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Mécanismes de signalisation impliqués dans la

 migration collective de neurones lors de la mise en place
 de l’asymétrie gauche droite dans le cerveau de poisson

zèbre
االستاذ المشرف في لبنان: د. ألين حمادة و د. فاديا نجار

Dr. Myriam Roussigne :االستاذ المشرف في فرنسا

رنين يوسف بشارة
Biologie -Immunologie :اختصاص الدكتوراه

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :
 Université Lille Nord de - الجامعة اللبنانية

France/INSERM Lille
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة :
 Role of the microbiota during experimental influenza

infection
االستاذ المشرف في لبنان: د. فؤاد دبوسي

االستاذ المشرف في فرنسا: 
Dr. François Trottein et Dr. Christelle Faveeuw

سالي ياسر بدوي
Biologie -Pharmacologie :اختصاص الدكتوراه

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :
الجامعة اللبنانية

University of Mississipi Medical Center
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة :
 STAT3 as a sensor of cellular oxidative stress to maintain

mitochondrial activity and redox status
االستاذ المشرف في لبنان: د. مازن كردي

االستاذ المشرف في الواليات المتحدة األميركية:
Dr. George W. Booz
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حال الياس أسطفان
Génome-Cancérologie : اختصاص الدكتوراه

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :
Université de Nantes - الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة :

 Amélioration de la réponse à la radiothérapie des cancers
mammaires par modulation de la voie p38MAPK/

 Hsp27 suite à la sécrétion de céramide par les cellules
endothéliales

االستاذ المشرف في لبنان : د. ماجدة جلبوط
Dr. François Paris :االستاذ المشرف في فرنسا

محمد مصطفى شاهين
 Pharmaceutique : اختصاص الدكتوراه

الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه :
Université de Montpellier - الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Etude de nouveaux matériaux à fonctionnalité
 super-désintégrante pour des compacts à usage

pharmaceutique
االستاذ المشرف في لبنان: د. سمر رشيدي

Dr. Bernard Bataille :االستاذ المشرف في فرنسا

ايلي جورج عساف
Nanomatériaux :اختصاص الدكتوراه

الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه :
Université de Montpellier - الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 3
 Elaboration des nanofibres :موضوع األطروحة

 magnétiques par la technique » électrofilage « pour des
applications biomédicales

االستاذ المشرف في لبنان: د. روالن حبشي
Dr. Philippe Miele :االستاذ المشرف في فرنسا

زينب محمد سرور
Mathématiques-Finance :اختصاص الدكتوراه

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :
Université de Rennes I - الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 3
 Modélisation et analyse du risque :موضوع األطروحة

systémique des établissements bancaires
االستاذ المشرف في لبنان: د. محمد جزيني

Dr. Jean-Laurant Viviani :االستاذ المشرف في فرنسا

هادي حسن حسن
Physique Théorique :اختصاص الدكتوراه

الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:
Université Joseph Fourier - الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة :

Jet quenching measurements with ALICE at the LHC
االستاذ المشرف في لبنان: د. هيثم زراقط

 Dr Ingo Schiebein et Dr. Rachid :االستاذ المشرف في فرنسا
Guernane

نجوى عز الدين السكافي 
Biologie Moléculaire :اختصاص الدكتوراه

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
 UCBL - الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 2   
موضوع األطروحة:

 Compréhension des mécanismes de transdifférenciation
 des cellules musculaires lisses au cours de la calcification

vasculaire
االستاذ المشرف في لبنان: د. نادر حسين 

Dr. Saida Mebarek :االستاذ المشرف في فرنسا

شنتال نعيم قصارجي 
اختصاص الدكتوراه:

Génie Energétique et Environnementale
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

Ecole des mines de Nantes - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية: 2   

موضوع األطروحة :
 Contribution à l’étude de la valorisation des résidus

 plastiques par pyrolyse : étude du procédé et
amélioration de son efficacité énergétique

االستاذ المشرف في لبنان: د. فادي الحاج شحادة
Dr. Mohand Tazerout :االستاذ المشرف في فرنسا

المنح المشتركة بين المجلس وجامعة القديس يوسف

يوسف وجدي البقعوني
Informatique :اختصاص الدكتوراه

الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه :
CNAM Paris- ESIB
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة :
 Etude et développement de méthodes formelles

 permettant d’obtenir du code Scala concurrent certifié
correct

االستاذ المشرف في لبنان: د. داني مزهر
Dr. Tristan Crolard :االستاذ المشرف في فرنسا

صبحي حسين المولى
Génie :اختصاص الدكتوراه

ESIB :الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه
السنوات المتبقية: 2

 Evaluation sismique des :موضوع األطروحة
barrages au Liban

االستاذ المشرف في لبنان: د. فؤاد قداح
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دزيره جريس الحاج
Technologie Alimentaire/ :اختصاص الدكتوراه

Agents Pathogènes
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه: جامعة 

القديس يوسف
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Effet de la congélation de la viande de volaille fraîche

 sur les niveaux d’activité de B-hydroxy AcylCo-A
 déshydogénase )HADH( et sur le dénombrement

bactérien
االستاذ المشرف في لبنان: د. جوزيف متى

رين ميشال أبي راشد
Histoire Politique :اختصاص الدكتوراه

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه: جامعة 
القديس يوسف

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Promotion du leadership des femmes dans les sections
 féminines des principaux partis politiques Libanais:

 étude sur la participation des femmes dans la vie
politique Libanaise

االستاذ المشرف في لبنان: د. ادمون شدياق

وسام عبدو اللحام
Sciences Politiques :اختصاص الدكتوراه

الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه: جامعة 
القديس يوسف

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة :

 La souveraineté dans le régime politique Libanais : étude
théorique sur les fondements du pouvoir au Liban

االستاذ المشرف في لبنان: د. كارول شرباتي

سالي سليم القنطار
Procédés Agro- :اختصاص الدكتوراه

Alimentaires
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه: جامعة 
 Université Technologique de-القديس يوسف

Compiègne
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة :
Valorisation des coproduits issus des agrumes

االستاذ المشرف في لبنان: د. ريشار مارون و د. نقوال لوقا
Dr. Eugène Varoviev :االستاذ المشرف في فرنسا

برال فرحات فرحات
Génomique végétale :اختصاص الدكتوراه

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
جامعة القديس يوسف -

Université d’Evry Val d’Essone/INRA
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة :
 Exploration génétique de la polyploïdie chez les

 genévriers de l’Est de la région Méditerranéenne: valeurs
adaptatives et implications évolutives

االستاذ المشرف في لبنان: د. ماجدة خراط
 Dr. Boulos Chalhoub :االستاذ المشرف في فرنسا

المنح المشتركة بين المجلس والجامعة االميركية في 
بيروت 

يارا أنطوان رزق
 Electrical and Computer :اختصاص الدكتوراه

Engineering
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه: الجامعة 

األميركية في بيروت
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
 A distributed cognitive architecture framework for

interactive robots
االستاذ المشرف في لبنان: د. مارييت عواد

عبد الكريم سميح عجمي
مكان وتاريخ الوالدة: طورا- 1990

 Electrical and Computer :اختصاص الدكتوراه
Engineering

الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه: الجامعة 
األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة :

On the enhancement of career aggregation for LTE-
advanced

االستاذ المشرف في لبنان: د. حسن أرطيل ود. محمد منصور

أسيل وجدي أبو ذياب
 Civil and Environmental :اختصاص الدكتوراه

Engineering
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه: الجامعة 

األميركية في بيروت
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة :
 Experimental assessment of the improvement in the

 undrained shear strength of clays by inclusion of natural
 fibers & quantification of uncertainty in the predictive

models
االستاذ المشرف في لبنان: د. شادي نجار و  د. صالح صادق
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 Civil and Environmental :اختصاص الدكتوراه

Engineering
الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه: الجامعة 

األميركية في بيروت
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
 Structural health monitoring of reinforced concrete

structures subject to Chloride induced corrosion
االستاذ المشرف في لبنان: د. جورج سعد

نجوى فرحان هاني
 Civil and Environmental :اختصاص الدكتوراه

Engineering
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه: الجامعة 

األميركية في بيروت
السنوات المتبقية: 3

 Behavior of concrete columns confide :موضوع األطروحة
 with FRP sheets & anchors under monotonic & cyclic

 loading: experimental investigation, and analytical and
finite element modelling

االستاذ المشرف في لبنان: د. محمد حراجلي و د. ايلي حنتوش 

كارين علي جعفر
 Cellular and Molecular :اختصاص الدكتوراه

Biology
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :

الجامعة األميركية في بيروت
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة :
 Investigating the effects of dual disruption of the pRb
 and P53 pathways on pediatric brain tumor formation

and kidney development
االستاذ المشرف في لبنان: د. نويل غانم

جوني نجا نخلة
 Cellular and Molecular :اختصاص الدكتوراه

Biology
الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه: الجامعة 

األميركية في بيروت
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة :
 Investigating the roles of clip domain serine proteases

 and gram-negative binding proteins in Anopheles
Gambiae immune responses to microbial infections

االستاذ المشرف في لبنان: د. مايك أسطا

نادين فواز عباس 
اختصاص الدكتوراه:

Electrical and Computer Engineering
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه : الجامعة 

األميركية في بيروت
السنوات المتبقية : 2

موضوع األطروحة :
 Real-Time QoE HetNet Resource Management for Video

Streaming Applications
االستاذ المشرف في لبنان : د. حازم حاج

هند كميل زهر
اختصاص الدكتوراه :

Cellular and Molecular Biology
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه : الجامعة 

األميركية في بيروت
السنوات المتبقية : 3

 The Role of Rbm20 in LaminA/C and :موضوع األطروحة
Emerin Related Cardiomyopathies

االستاذ المشرف في لبنان : د. ديانا جعلوق

زينب ابراهيم عواضة 
اختصاص الدكتوراه: 

Pharmacology & Toxicology
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه : الجامعة 

األميركية في بيروت
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Influence of bisphenol A on breast development and

 metastasis via estrogen receptor alpha epigenetics and
telomere linked mechanisms

االستاذ المشرف في لبنان : د. نتالي زغيب

عال خليل داغر
اختصاص الدكتوراه:

Biochemistry & Molecular Genetics
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه : الجامعة 

األميركية في بيروت
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Heterodimerixation of Thromboxane andn Bradykinin
 Receptors: Mechanistic Roles of β-arrestin Recruitment

and Biased Agonism in Vascular Remodelling
االستاذ المشرف في لبنان: د. أياد جفا 

المنح المشتركة بين المجلس و جامعة بيروت العربية 

خلود خالد حبنجر
Physics :اختصاص الدكتوراه

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:جامعة 
بيروت العربية

السنوات المتبقية:3
موضوع األطروحة :

 Synthesis and characteristics of Nano-Ferrite
superconductor composite materials

االستاذ المشرف في لبنان: د. رمضان خميس عواد 

صفاء هشام حمود
Pharmacology :اختصاص الدكتوراه

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه: جامعة 
بيروت العربية

السنوات المتبقية: 2
موضوع األطروحة:

 Modulation of EDHF Mediated renovascular
 relaxation by CYP inducers/inhibitors in Cyclosporine

nephrotoxicity
االستاذ المشرف في لبنان: د. أمال جالل عمر

 2
0

15
ل 

ألو
ن ا

ري
ش

| ت
 1

78
د 

عد
 ال

| 
ي

لم
لع

ث ا
ح

لب
ة ا

شر
ن



017

 2
0

15
ل 

ألو
ن ا

ري
ش

| ت
 1

78
د 

عد
 ال

| 
ي

لم
لع

ث ا
ح

لب
ة ا

شر
ن

موفدون منذ العام 2014-2013

رواد ناجي بارود
ENPC - الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه: جامعة القديس يوسف

السنوات المتبقية : 1
موضوع األطروحة :

 Durabilité des composites renforcés avec de fibres de
verre

جيهان سيمون ابو راشد
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

 ULCO - الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية -جامعة البلمند 
السنوات المتبقية: 1

موضوع األطروحة :
 Production d’hydrogène par reformage catalytique des

composés organiques volatiles
 

جوزف آالن المعلوف
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه :

Université de Savoie - جامعة القديس يوسف
السنوات المتبقية: 1

موضوع األطروحة :
 Méthodes de Monte Carlo de simulation des

phénomènes de coalescence

أنيس سمير الحويك
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه :

Université de Montpellier - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية: 1

موضوع األطروحة :
 Nouvelle approche en statistiques des valeurs extrêmes.

Application à  l’assurance maladie

نوويل وليد مرشاق 
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

 Université - الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية- جامعة القديس يوسف
de Nantes

السنوات المتبقية: 1
موضوع األطروحة :

 Caractérisation et traçabilité des matrices riches en
 triacylglycérols par des techniques isotopiques et  RMN

métabolomique

ساندرا حّنا ابو نجم 
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

Cordoba University )Spain( - مركز االستشعار عن بعد
السنوات المتبقية: 1

موضوع األطروحة :
 Desertification assessment and future scenarios of

 green cover in the contest of climate change influence
 in Lebanon. Planning for restoration activities, using

remote sensing and GIS

ريان عبد الرحمن اكومه 
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه:

Université de Pau  - الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية
السنوات المتبقية: 1

موضوع األطروحة :
 Hierarchically self-organized bioinspired films for water

decontamination
 

هشام عّباس حاج حسن 
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه :

Université de Montpellier - المركز الوطني االستشعار عن بعد
السنوات المتبقية: 1

موضوع األطروحة:
 Collecte, gestion et publication de données

environnementales : le cas de l’observatoire O-Life

دانا أحمد بزون
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه: الجامعة األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 1
موضوع األطروحة :

 Connexin 43 loss induces tumorigenesis in normal
mammary epithelium

فرح جهاد نّصار
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه: الجامعة األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 1
موضوع األطروحة:

 miRNA profiling and mechanism in early Onset
Lebanese breast cancer patients

برنامج منح الدكتوراه
تجديد )49( منحة مشرتكة مع الجامعات في 

لبنان والخارج لعام 2015 - 2016
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هالل محمد سليم المسلماني
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه: الجامعة األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 1
موضوع األطروحة:

 Development of high Power Microwave Antennas and
Sources for application in humanitarian demining

محمد يوسف أبو شاهين
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه: الجامعة األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 1
موضوع األطروحة:

 Frequency Agile Transmitter for cognitive Radio
Applications

اياد أنور فيصل
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه: الجامعة األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 1
موضوع األطروحة:

 CFD Numerical modeling of Coronary Human
Vasculature System for non-Invasive FFR Prediction

أشرف زياد شمس الدين
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه: الجامعة األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 1
موضوع األطروحة :

 Air Quality Determinants in Urban Hospitals: indoor
outdoor correlations and Health Implications

ادي جرجس غبش 
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه :

 Université Nice Sophia - جامعة الروح القدس الكسليك
Antipolis

السنوات المتبقية: 1
موضوع األطروحة:

Evolution agile de » lignes « de systèmes d’information

رشا حسن ماجد
 INRA - الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه: جامعة القديس يوسف

السنوات المتبقية: 1
موضوع األطروحة:

 Etude du rôle de la capsule polysaccharidique dans le
pouvoir pathogène du Bacillus Cereus

ميراي ادمون الحداد
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه : جامعة القديس يوسف - 

 Université Paris VI
السنوات المتبقية: 1

موضوع األطروحة :
 Etude de schéma de transport d’interface par la méthode
 de caractéristique dans l’étude d’écoulement diphasique

incompressible visqueux non miscible

يمنى كابي غالب
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه : جامعة القديس يوسف 

السنوات المتبقية: 1
موضوع األطروحة :

 Hypercholestéromie familiale, maladies du métabolisme
 lipidique et complications cardiovasculaires : étude de

nouveaux gènes et protéines impliqués

فاديا اسعد السبعلي
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه : جامعة القديس يوسف- 

الجامعة اللبنانية 
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
 Sources d’énergies renouvelables et leurs distributions

sur un réseau électrique intelligent
 

جرجس جوزف رزق الله
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه : جامعة القديس يوسف

 -Université Paris VI
السنوات المتبقية: 1

موضوع األطروحة:
 Evolution de la flore digestive de patients Libanais entre

leur rémission et la pensée de la maladie de Crohn
موفدون منذ العام 2015-2014

موفدون منذ العام 2015-2014

كارول بيار طانيوس
ULCO- الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه: الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 2
موضوع األطروحة :

 Caractérisation, évaluation de la toxicité du biogas
 issu de déchets ménagers et valorisation par reformage

catalytique

اية كاظم مراد
ULCO- الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه : الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 2
موضوع األطروحة :

 Modélisation mathématique et simulations numériques
 des phénomènes de transport de contaminants et de

l’intrusion saline

ميخايل يوسف حلبي مكاري
ULCO- الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه: الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 2
موضوع األطروحة :

 Matériaux hybride » nanoparticules ZnO-cristaux
 liquides « : élaboration, caractérisation et applications

aux cellules photovoltaïques
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سناء سعد شهّيب
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

 Université de Montpellier- الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
 Récepteur solaire photo-thermique obtenu par

 électrophorèse de nanoparticules à propriété optique
sélective

شانتال نبيل كرم
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه:

Université de Montpellier - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
Elaboration et caractérisation des structures cœur/

 coquille à base de nanofils pour des applications
photovoltaïques

بنان محمد سكرية 
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه:

Université de Bordeaux- الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
 Monitoring des HAPs dans le sol et le sédiment

 au Liban. Implantation d’une méthode optimisée
d’extraction et d’analyse

علي سهيل بدر الدين 
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه :

Université de Nice - المركز الوطني لعلوم البحار
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
 Ecosystèmes côtiers du littoral Libanais : état écologique,

évolution, conservation

سلمان محمد شّيا 
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه:

 Musée National d’Histoire -الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية
 Naturelle - Paris

السنوات المتبقية: 2
موضوع األطروحة:

Entomologie forensique et ses applications au Liban

مارتين جورج رحّيم 
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

Université de Montpellier - المركز الوطني لعلوم البحار
السنوات المتبقية: 1

موضوع األطروحة:
 Efficacité et impacts écologiques de traitements

 inondatifs de nématodes entomopathogènes contre le
 ravageur Cephelica Tannourinensis des cèdres des forêts

protégés de Tannourine et de Bécharré

لما جورج العيناتي 
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه:

 IFP-ESIB - المركز الوطني للجيوفيزياء
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة :
 Lithosphere dynamics and architecture of the Levant

 basin margins )Eastern Mediterranean( : integrated
 geophysical study combining 3D seismic, bathymetry,

gravity and magnetic data

رلى سمير عطوي 
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه:

Université Paris-Descartes -المجلس الوطني للبحوث العلمية
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة :
 Social dynamics between universities & industry for

 fostering a collaborative research and innovation
environment

سيرين حسن طالب
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه: الجامعة األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 2
موضوع األطروحة:

 An optimization framework to trade off accuracy with
energy for context aware sensing in mobile devices

فرح وليد صعب
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه: الجامعة األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 2
موضوع األطروحة :

 Trust provider for BYOD and cloud services enhanced by
crowdsourcing

كريستل مالك غنطوس
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه: الجامعة األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 2
موضوع األطروحة:

 Biochemical regulation of Leptin expression during
 vascular disease by obesity and hypertension. A novel

physiological and proteomic approach

نور هشام قّزيحة
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه: الجامعة األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 2
موضوع األطروحة :

 Machine to machine communications cover cellular
 networks: novel traffic modelling and planning

approaches

نوويل جوزف معلوف
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه : الجامعة األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 2
موضوع األطروحة:

Humanoid fall avoidance
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مالك جالل الحّطاب
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه: الجامعة األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 2
موضوع األطروحة:

 Building information modelling )BIM(: improving the
design phase and optimizing construction operations

جيلبير كابي بدارو
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه: الجامعة األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 2
Opinion mining models for Arabic : موضوع األطروحة

حسين أمين قاسم
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه: الجامعة األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 2
موضوع األطروحة :

 Design and assessment of the short-term performance of
warm mix asphalt

حنان يعقوب اسحاق
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

UCBL - جامعة الروح القدس الكسليك
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
 Solubilité, constant de Henry et potentiel de

 bioaccumulation de contaminants alimentaires
 organiques de la famille des alkyl-phénols et de

phtalates

حنان منصور عيسى
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

Université Paris-Sud-جامعة الروح القدس الكسليك
السنوات المتبقية :2

موضوع األطروحة :
 Sécrétion de proteines à travers la mycomembrane des

 Corynebacterineae

مناي كامل الحافي
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه:

Agro Paris Tech - جامعة الروح القدس الكسليك
السنوات المتبقية: 1

موضوع األطروحة:
 Evaluation de la composition chimique et de la

 bioactivité des huiles essentielles et des composes
 majoritaires de l’Origanum Libanoticum, Origanum

 Syriacum, Thymbra Spicata, Satureja Thymbra,
 Coridothymus Capitatus, Satureja Cuneifolia et Thymus

Syriacus
  

ربيع نمر عّساف
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه:

Université de Reims-جامعة الروح القدس الكسليك
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة :
Analyse d’images tissulaires par approches topologiques

  

ساندي رشيد البيطار
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه: جامعة القديس يوسف

السنوات المتبقية: 2
موضوع األطروحة :

 Etude des causes génétiques de l’anévrysme de l’aorte
ascendante dans des familles Libanaises

اليز حّنا زغيب
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

 Université Blaise-جامعة القديس يوسف- الجامعة اللبنانية
Pascal

السنوات المتبقية: 2
 Maîtrise de la prévision des :موضوع األطروحة

 déformations différées des nouveaux bétons par les
 méthodes probabilistes- améliorations des modèles

existants- développements d’un nouveau modèle

مابيل رزق الله الصّياح
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

 UCBL - جامعة القديس يوسف
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
 Multivariate value at risk calculation based on

 dependence and copulas series in the banking book
using big data

كبريال يوسف الخوري
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه:

INP Toulouse - جامعة القديس يوسف
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة :
 Amélioration de l’efficacité énergétique des machines

électriques par action sur la commande

زينون حسن عطّيه
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه :

  Agro Paris Tech - جامعة القديس يوسف
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة :
 Etudes des interactions hôtes-pathogènes sur le modèle

Drosophila Melanogaster-Bacillus Cereus

نادين ناجي محفوظ
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه: جامعة القديس يوسف

السنوات المتبقية: 1
موضوع األطروحة :

 Etude de l’effet combinatoire des inhibiteurs de
 télomérase et du Bevacizumab dans le traitement du

cancer gastrique : étude in vitro et in vivo
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برنامج منح متفّوقي الّثانوّية العاّمة 

للعام الجامعي 2016-2015 
)الّدفعة الثالثة عشرة(

23 متفوقًا يستفيدون من المنح المشرتكة
بني المجلس والجامعات في لبنان

العلوم العامة

سنوات الدراسةاإلختصاصالجامعةاإلسمالمرتبة 

4هندسة ميكانيك AUBزينب هاشم الهادياألولى/ جيد جداً 

7طب USJمريم أحمد شلهوبالثانية / جيد جداً 

4هندسة كهرباء AUBأماني أحمد عطويالثالثة / جيد جداً 

7طب AUBأحمد ابراهيم عاصيالرابعة / جيد جداً 

3رياضيات تطبيقية AUBغادة سامي حميةالخامسة / جيد جداً 

علوم الحياة

سنوات الدراسةاإلختصاصالجامعةاإلسمالمرتبة 

7طب USJإدي نديم سعداألولى/ جيد جداً 

7طب LAUطوني نخول هيكلالثانية / جيد جداً

7طب AUBمي فراس األبيضالثالثة / جيد جداً

7طب ULأسيل نعمة جعفرالثالثة / جيد جداً

7طب LAUمحمد جمال أبي ناصيفالثالثة / جيد جداً

3فيزياء AUBهادي ابراهيم دايخالرابعة / جيد جداً

7طب LAUجبران حبيب عطويالخامسة / جيد جداً

7طب ULأماني عفيف بنوتالخامسة / جيد جداً

عقد، في آب الماضي في "المجلس الوطني للبحوث العلمية"، 
لقاء بين ممثلي الجامعات والطالب المتفوقين الخمس األوائل 

في اختصاصات الثانوية العامة. قامت الجامعات بعرض برامجها 
والتقديمات التي يمكن أن يستفيد منها المتفوقون في اطار برنامج 

المجلس لتغطية تكاليف الدراسة الجامعية. لفت األمين العام 

للمجلس الدكتور معين حمزه إلى أن 222 طالبا استفادوا من البرنامج 
الذي أطلق خالل العام 2001-2002. توّزع الطالب على الجامعة 

اللبنانية وعلى الجامعات الخاصة المتعاقدة مع المجلس، وتمت 
تغطية كلفة الدراسة الجامعية بشكل كامل مع تقديمات شخصية من 

المجلس ومن بعض الجامعات. 
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االجتماع واالقتصاد

سنوات الدراسةاإلختصاصالجامعةاإلسمالمرتبة 

3علوم سياسية AUBسارة زياد السوقياألولى / جيد جداً 

3إقتصاد AUBرزان حسين أمينالثانية / جيد جداً 

3إدارة أعمال LAUعبير وائل جلولالثالثة / جيد جداً 

7طب AUBمروة حسين مشيكالرابعة / جيد جداً 

3إدارة أعمال LAUريم احمد قاسمالخامسة / جيد جداً 

اآلداب واإلنسانيات

سنوات الدراسةاإلختصاصالجامعةاإلسمالمرتبة 

3ترجمة USJإيلي أنطوان زغيباألولى / جيد 

3ترجمة USJسابين الياس سطوفالثالثة / جيد 

3فلسفة USEKنانسي طانيوس زغيبالرابعة / جيد

3إدارة أعمال USEKإيلي جفري منصور فارسالخامسة / جيد

3علم نفس USJبارال ابراهيم أيوبالخامسة / جيد

هادي ابراهيم دايخ محمد جمال أبي ناصيف

مروة حسني مشيك

بارال ابراهيم أيوب

مريم أحمد شلهوب

طوني نخول هيكل

عبري وائل جلول

نانسي طانيوس زغيب

غادة سامي حمية

جربان حبيب عطوي

سارة زياد السوقي

سابني الياس سطوف

إدي نديم سعدزينب هاشم الهادي

ريم احمد قاسم

إيلي جفري منصور فارس

أماني أحمد عطوي

رزان حسني أمنيأماني عفيف بنوت

إيلي أنطوان زغيب

أحمد ابراهيم عاصي

أسيل نعمة جعفر مي فراس األبيض
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استفاد ثالثة وعشرون طالبا من المتفوقين الخمسة األوائل في جميع 
للمجلس.  الدراسية  المنح  برنامج  من  العامة،   الثانوية  اختصاصات 

وتوزع الطالب على الجامعات اللبنانية وفق الترتيب التالي:

توزيع منح متفوقي الثانوية العامة على الجامعات

العدد الجامعة 
9 الجامعة األميركية في بيروت 
5 الجامعة اللبنانية األميركية 
5 جامعة القديس يوسف 
2 الجامعة اللبنانية 
2 جامعة الروح القدس-الكسليك 

العدد االختصاص 
10 طب 

2 هندسة 
2 رياضيات وفيزياء 
4 إدارة أعمال واقتصاد 
2 ترجمة 
2 فلسفة وعلم نفس 
1 علوم سياسية 

حالوة النجاح ال يمكن تذّوقها من دون مرارة الصبر في االجتهاد والتعب. وها نحن نقف أمامكم وقد أعيا السهر أعيننا في سبيل التفوق 
واعتالء القمم. فالتفّوق ليس كلمة سهلة تأتي من فراغ. إّنه هدف من أسمى األهداف التي يسعى المرء إليه بعزيمة وإصرار وإرادة. يحتاج 
التفوق الى الموهبة، والموهبة ال تعني تفّوًقا إال اذا اقترنت بالوعي وبالتواضع وباالنضباط وبالمبادرة وباللباقة وبالموضوعية وبالفضول، وهو 

حصيلة عوامل عدة أبرزها: 
أهل ومدرسة كانوا قد عّبدوا طريق الوصول إلى هذا النجاح الباهر عبر متابعتهم الدائمة ودعمهم الكبير لنا.

فروضنا  اتمام  من  لتتأكد  بطوله  الليل  ساهرة  لنا  المساعدة  يد  تقديم  الطرق  بشتى  محاولة  ودفاترنا  أمام كتبنا  حائرة  أمي  وقفت  فلطالما 
وواجباتنا على أكمل وجه، ولطالما كافح أبي وجاهد بكل قواه ليؤّمن لنا سبل الراحة الكفيلة بمساعدتنا على متابعة مسيرة العلم والمعرفة 
والتطور الدائم. أما المدرسة فهي عامود األساس الذي اتكأنا عليه لنتقدم أكثر فأكثر في قلعة المجد واألمجاد والتفوق، مزودة إيانا بأسس 
لكن  أحيانا.  التعثر  تخلو من  ال  ومراحل  بمنعطفات  النجاح  تحقيق  ويمر طريق  بشكل مستمر.  لنا  داعمة  االكاديمية وهي  والقدرة  النجاح 
النهوض والوقوف واالصرار على المتابعة والمحاولة حتى بلوغ الهدف سيكون سوارا في معصم المتفوقين. فالعملّية ليست مجرّد مجموعة 

مكّدسة من المعلومات، بل إّنها عمل باجتهاد الكتساب الخبرات والتطّور.
بإسمي وباسم زمالئي نتوجه بالشكر إلى كل القيمين على هذا االحتفال، إلى المجلس الوطني للبحوث العلمية الذي يدعم المتفوقين سنويا 
من خالل تقديم المنح إليهم ومساعدتهم على متابعة السير على خطى التفوق واإلنجازات، وطبًعا إلى الجامعات التي ستفتح أبوابها لدفعة 

جديدة من شباب المستقبل وتتبناهم وتحتضنهم كأبناء لها. 

ساره السوقي: األولى في اإلجتماع واإلقتصاد   
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AUB 32%

AUB 37%

IRAL 2%

IRAL 2%

IUL 1%

IUL 1%

RHU 1%

RHU 1%

NDU 3%

NDU 2%

UL 38%

UL 38%

CNRS 7%

CNRS 6%

USEK 3%

USEK 2%

USJ 3%

USJ 3%

LAU 6%

LAU 5%

Balamand 3%

Balamand 2%

LIU 1%

LIU 1%

مشاريع البحوث العلمية المقبولة وفق المؤسسات الجامعية في لبنان - برنامج 2015
Analysis of accepted projects / institution - 2015

Total projects accepted (104 projects)

ميزانية البحوث العلمية وفق المؤسسات الجامعية في لبنان - برنامج 2015 
Distribution of budget for accepted projects according to institution (1068 million Lebanese Pounds) - 2015


