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العلمية  البحوث  مشاريع  دعم  "برنامج  ضمن 
مشروًعا   82 دعم  على  المجلس  وافق   ،"2016
بحثًيا في مجاالت علمية مختلفة منها 15 مشروًعا 
وتكنولوجيا  والهندسية  األساسية  العلوم  في 
المعلومات، و25 مشروًعا في علوم الطب والصحة 
في  مشروًعا  و29  والتغذية،  والبيولوجيا  العامة 
و8  الطبيعية،  والموارد  والزراعة  البيئة  علوم 
مشاريع في علوم اإلنسان والمجتمع و5 مشاريع 
"الجامعة  نالت  وقد  والمال.  اإلقتصاد  علوم  في 
المشاريع  من  المئة  في   27 نسبته  ما  اللبنانية" 
ما  بيروت"  في  األميركية  و"الجامعة  المقبولة، 
المتبقية  المشاريع  أما  المئة،  في   25 نسبته 
األميركية"،  "اللبنانية  الجامعات  على  فتوزعت 
الكسليك"،   – القدس  "روح  يوسف"،  "القديس 
الدولية"،  "اللبنانية  اللويزة"،  "سيدة  "البلمند"، 
"رفيق  "األنطونية"،  العربية"،  "بيروت  "فينيسيا"، 
العربية"،  للموسيقى  األبحاث  و"مركز  الحريري"  

باإلضافة إلى مراكز البحث التابعة للمجلس. 
 82 الـ  المشاريع  اختار  قد  المجلس  وكان 
المعايير  وفق  مة،  مقدَّ مشاريع  أصل 204  من 
اإليجابي  وأثرها  البحوث  جودة  المعتمدة: 
التحديات  معالجة  خالل  من  المجتمع  على 
البيئة  مجاالت  في  لبنان  يواجهها  التي 
والزراعة والصحة العامة والتكنولوجيا والقضايا 
الرؤية  في  واالبتكار  واالقتصادية،  االجتماعية 
المجلس  ويستمّر  ذلك  التنفيذ.  آليات  وفي 
و8  الثانية،  السنة  في  مئة مشروع  نحو  بدعم 
وحدات بحثية مشتركة بين الجامعات. وتبلغ 
نحو  المشاريع  لتلك  المجلس  تقديمات  كلفة 
ملياري ليرة لبنانية سنوًيا. في المقابل، ترتبط 
والجامعات  المجلس  بين  الجديدة  العقود 
المبادئ  بشرعة  الحالي،  العام  في  اللبنانية، 
التي  لبنان  في  العلمي  للبحث  األخالقية 
ووّقعت  الماضي  تموز  في  المجلس  أصدرها 
الباحثين  جهود  حماية  بغية  الجامعات  عليها 

وضمان مصداقية مشاريعهم. 

نتائج  عن  المجلس  أعلن  أخرى،  جهة  من 
فاستفاد   ،2017-2016 للعام  الدكتوراه  منح 
الجامعات  مختلف  بين  جديدا  طالًبا   54 منها 
وبلغ  أجنبية.  جامعات  مع  بالتعاون  اللبنانية 
عدد المنح المجّددة ضمن البرنامج 84. وتهدف 
والجامعات  المجلس  بين  الثنائية  االتفاقيات 
البحثية  المختبرات  عمل  تفعيل  إلى  اللبنانية 
الجامعات  بين  الشراكات  تمكين  المحلية،والى 
في  الجامعات  إشراك  والى  واألجنبية،  المحلية 
المستقبلية  لحاجاتها  وفقا  األولويات  تحديد 
وإلى مساعدة طالب الدكتوراه في االنخراط في 
المؤسسات المحلية. ذلك وتشمل معايير التقييم 
مؤهالت المرشح العلمية وكفاءة المشرف ومدى 
ومطابقة  األطروحة،  موضوع  مع  أبحاثه  مالءمة 
حّددها  التي  البحثية  األولويات  مع  الموضوع 
المجلس المرتبطة بحاجات مجتمعية ملّحة، مع 
تشجيع مشاريع الدكتوراه ذات الطابع التطبيقي 
التشديد  ومع  والتطوير،  االبتكار  تحفيز  بغية 
الحصة  وترتبط  والمجتمع.  اإلنسان  علوم  على 
األساسية  بالعلوم  الدكتوراه  منح  من  األكبر 
الطبية  العلوم  حصص  وتتساوى  والهندسية، 
بينما  والبيئية،  الزراعية  والعلوم  والبيولوجية 
ضئيلة  والمجتمع  اإلنسان  علوم  حصص  تعتبر 
تلّبي  ال  التي  المقترحة  المشاريع  نوعية  بسبب 
المعايير المطلوبة على الرغم من مبادرات الدعم 
العام  منذ  المجلس  اعتمدها  التي  والتشجيع 

  .2010
"المجلس  يطلق   ،2017 العام  بداية  ومع 
الصيغة  في  برامجه  العلمية"  للبحوث  الوطني 
العلمية  البحوث  دعم  برنامج  ومنها  الجديدة 
بتمويل مشترك مع عدد من الجامعات اللبنانية 
الدكتوراه  منح  وبرنامج  العلمي  التميز  وجائزة 
بمشاريع  الدكتوراه  طالب  بحوث  يربط  الذي 
بحثية ممّولة من المجلس والجامعات المعنية.

النشرة

المجلس الوطني للبحوث العلمية - 2016 

دعــم 82 بحًثــا علمًيــا و54 منحــة دكتـــوراه
جديدة و 84 منحة دكتوراه مجّددة

نتائج برنامج
دعم البحوث العلمية 

في لبنان 2016

نتائج برنامج منح 
 الدكتوراه

2017-2016

للمراسلـة
المجلس الوطني للبحوث العلمية
ص.ب. 8281 -11 بيروت، لبنان

هاتف: 850125 - 01 
فاكس: 822639 - 01 

بريد إلكتروني: 
nachra@cnrs.edu.lb

CNRS Lebanon Twitter: @CNRSL
https://twitter.com/CNRSL

هيئـة التحريـر 
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http://www.cnrs.edu.lb :النشرة متوفرة على صفحة المجلس اإللكترونية

يرجى من الراغبين في الحصول على »نشرة البحث العلمي« التي يصدرها المجلس الوطني للبحوث العلمية تزويدە بعناوين 
البريد اإللكتروني لديهم ليتسنى مراسلتهم دوريًا.
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منح الدكتوراه الجديدة للعام 2016-2017 – الدفعة األولى

أ- برنامج المنح في مؤسسات داخل لبنان 
للعام الجامعي 2016 - 2017 

المنح المشتركة مع الجامعة االميركية في بيروت للعام 
الجامعي 2017-2016 

1 - ليلى حسين الموسوي
مكان وتاريخ الوالدة: الغبيري- 1990

اختصاص الدكتوراه:
Cellular and Molecular Biology

الجامعة التي تخرّجت منها:
الجامعة األميركية في بيروت

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
الجامعة األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Functional and molecular characterization of the serine
 protease homologue CLIPA16 in mosquito immune

defence against microbial infections
االستاذ المشرف في لبنان: د. مايك أسطا

2 - ماريا سهيل جانه
مكان وتاريخ الوالدة: السويد- 1990

اختصاص الدكتوراه:
Cellular and Molecular Biology

الجامعة التي تخرّجت منها:
جامعة الروح القدس الكسليك 

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
الجامعة األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Analysis of the Lebanese Aedes albopictus mosquito’s
 response to microbial infections and the effect of the

endosymbiont Wolbachia on host fitness
االستاذ المشرف في لبنان: د. زكريا قمبريس

3 - هادي أكرم سري الدين
مكان وتاريخ الوالدة: بعقلين- 1990

اختصاص الدكتوراه:
Electrical and Computer Engineering

الجامعة التي تخّرج منها:
الجامعة األميركية في بيروت

الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:
الجامعة األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
 Large multi-user mimo detection: algorithms and

architectures
االستاذ المشرف في لبنان: د. محمد منصور

4 - يوسف علي جفال
مكان وتاريخ الوالدة: عدشيت - 1990

اختصاص الدكتوراه:
Electrical and Computer Engineering

الجامعة التي تخّرج منها:
الجامعة األميركية في بيروت

الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:
الجامعة األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 2
موضوع األطروحة:

 An information theoretic analysis of time-limited
signalling

االستاذ المشرف في لبنان: د. ابراهيم أبو فيصل

5 - أحمد محمود كحيل
مكان وتاريخ الوالدة: النبطية - 1990

اختصاص الدكتوراه:
Civil Engineering

الجامعة التي تخّرج منها:
جامعة بيروت العربية

الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:
الجامعة األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 2
موضوع األطروحة:

 The effect of sand columns on the response of clay under
cycled loading conditions

االستاذ المشرف في لبنان:  د. صالح صادق

6 - مايا حيدر صفي الدين
مكان وتاريخ الوالدة: صور- 1990

اختصاص الدكتوراه:
Electrical and Computer Engineering

الجامعة التي تخّرجت منها:
الجامعة األميركية في بيروت

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
الجامعة األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 2
موضوع األطروحة:

RTL level verification
االستاذ المشرف في لبنان: د. فادي زراقط
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7 - ساره أنيس عبدالله
مكان وتاريخ الوالدة: جدايل- 1989

اختصاص الدكتوراه:
Electrical and Computer Engineering

الجامعة التي تخّرجت منها:
الجامعة األميركية في بيروت

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
الجامعة األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 2
موضوع األطروحة:

Adaptive control for software defined hybrid networks
االستاذ المشرف في لبنان: د. أيمن قيسي

8 - أماني حبيب معلوف
مكان وتاريخ الوالدة: زبوغا- 1992

اختصاص الدكتوراه:
 Environmental and Water Resources

Engineering
الجامعة التي تخّرجت منها:

الجامعة األميركية في بيروت
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

الجامعة األميركية في بيروت
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Optimizing solid waste management alternatives:

Impact on emissions with environmental externalities
االستاذ المشرف في لبنان: د. معتصم الفضل

9 - مهدي بسام صالح
مكان وتاريخ الوالدة: بيروت- 1989

اختصاص الدكتوراه:
Electrical and Computer Engineering

الجامعة التي تخّرج منها:
الجامعة اإلسالمية في لبنان

الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:
الجامعة األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Adaptive calibration of agricultural and environmental
 sensors

االستاذ الشرف في لبنان: د. عماد الحاج

المنح المشتركة مع الجامعة اللبنانية االميركية للعام 
الجامعي 2017-2016 

10 - جوال أيوب أنطونيوس
مكان وتاريخ الوالدة: كهف الملول - 1992

اختصاص الدكتوراه:
Genetics

الجامعة التي تخرّجت منها:

جامعة القديس يوسف
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

UPMC - الجامعة اللبنانية األميركية
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Metabolome and Genome Profiling in Coronary Artery

Disease CAD
االستاذ المشرف في لبنان: د. بيار زلوعا

Pr. Dominique Gauguier :االستاذ المشرف في فرنسا

المنح المشتركة مع جامعة القديس يوسف للعام 
الجامعي 2017-2016 

11 - سينتيا ميكي  أندراوس
مكان وتاريخ الوالدة: 

زحلة- 1992
اختصاص الدكتوراه:

Water Management
الجامعة التي تخّرجت منها:

  )ESIB( جامعة القديس يوسف
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

 )ESIB( جامعة القديس يوسف
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Amélioration de la modélisation hydrologique

 conceptuelle pour l’évaluation de l’impact du
 changement climatique sur la ressource en eau.

Application aux bassins versants libanais
االستاذ المشرف في لبنان: د. وجدي نجم

12 - أميرة حسين عمار
مكان وتاريخ الوالدة: سويسرا- 1991

اختصاص الدكتوراه:
Renewable Energy

الجامعة التي تخّرجت منها:
الجامعة اللبنانية

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
)Co-T(  جامعة القديس يوسف - الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 2
موضوع األطروحة:

 Conception et développement d’un convertisseur
 matriciel reconfigurable pour l’intégration de panneaux

photovoltaïques dans les réseaux électriques
االستاذ المشرف في لبنان:  

د. هادي كنعان و د. نزيه مبيض
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13 - حسن محمد فواز
مكان وتاريخ الوالدة: بيروت- 1991

Telecom :اختصاص الدكتوراه
الجامعة التي تخّرج منها: الجامعة اللبنانية
الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:

)Co -T( Univ. Rennes - جامعة القديس يوسف
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Allocation des ressources radio full-duplex dans les

réseaux 5G
االستاذ المشرف في لبنان: د. سامر لحود

Dr Xavier Lagrange :االستاذ المشرف في فرنسا

14 - نانسي جورج فياض
مكان وتاريخ الوالدة: بعبدا - 1993

Medical Microbiology :اختصاص الدكتوراه
الجامعة التي تخّرجت منها: جامعة القديس يوسف

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
)Co-T( Univ. Cath. De Louvain - جامعة القديس يوسف

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Analyse des éléments génétiques mobiles dans le
 génome de souches de Bacillus Cereus et Bacillus

Thuringiensis
االستاذ المشرف في لبنان: د. ميراي كالسي

Dr Jacques Mahillon :االستاذ المشرف في بلجيكا

15 - غنى شوقي الحجار
مكان وتاريخ الوالدة: شحيم- 1990

اختصاص الدكتوراه:
Food Safety and Food Industry

الجامعة التي تخرّجت منها:
جامعة القديس يوسف

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
  )Co-T( Univ. Nantes - جامعة القديس يوسف

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Authentification des matrices alimentaires avec des
 marqueurs lipidiques obtenus par RMN isotopique et

métabolomique
االستاذ المشرف في لبنان: د. جوزيف بجاني و د. توفيق رزق

Dr Serge Akoka :االستاذ المشرف في فرنسا

16 - ربى محمود الخطيب
مكان وتاريخ الوالدة: الجيه - 1992

اختصاص الدكتوراه:
Metabolic Disorders-Infectious Diseases

الجامعة التي تخرّجت منها: جامعة القديس يوسف
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

 )Co-D( Univ. Paris V - جامعة القديس يوسف
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
Microbiote intestinal et maladies associées )obésité, 

dépression, autisme, etc.(
االستاذ المشرف في لبنان: د. دوال سركيس

Dr Marie-José Butel :االستاذ المشرف في فرنسا

17 - وداد كميل حبيقة
مكان وتاريخ الوالدة: زحلة- 1987

اختصاص الدكتوراه:
Medical Microbiology-Infectious Diseases

الجامعة التي تخّرجت منها:
جامعة القديس يوسف

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
جامعة القديس يوسف
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Etude épidémiologique de la dispersion des bactéries

résistantes dans l’environnement au Liban
االستاذ المشرف في لبنان: د. كارول مبارك

18 - روالن طوني نصر
مكان وتاريخ الوالدة: جبيل - 1991

Genetics :اختصاص الدكتوراه
الجامعة التي تخّرج منها:

الجامعة اللبنانية األميركية
الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:

 )Co-D( UPD - جامعة القديس يوسف
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Etude de la corrélation entre l’allèle HLA-Cw6 du locus

 PSORSI et le PSORIASIS au sein de la population
libanaise

االستاذ المشرف في لبنان: د. دوال سركيس  
Dr Alain Hovnanian :االستاذ المشرف في فرنسا

19 - هبة دجى غسان شحادة
مكان وتاريخ الوالدة: عجلتون - 1992

اختصاص الدكتوراه:
Neurophysiology and Brain Research

الجامعة التي تخّرجت منها:
جامعة الروح القدس الكسليك

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه: جامعة القديس يوسف
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Effets de la stimulation du cortex operculo-insulaire
 sur l’activité extracellulaire unitaire des cellules des

 noyaux thalamiques traitant la nociception : modèle
expérimental chez le chat

االستاذ المشرف في لبنان:   د. جوزيف معراوي و د. ساندرا معراوي
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20 - ريتا اميل العموري المعلوف
مكان وتاريخ الوالدة: 

زحلة- 1989
اختصاص الدكتوراه:

Cellular and Molecular Biology
الجامعة التي تخرّجت منها:

الجامعة اللبنانية
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

جامعة القديس يوسف
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Elucidation du rôle de la voie PI3K/Akt/mTOR dans la

 modulation des protéines kinases C dans l’expression et
la sécrétion de l’alphafoetoprotéine
االستاذ المشرف في لبنان: د. جورج هالل

المنح المشتركة مع جامعة بيروت العربية للعام 
الجامعي 2017-2016 

21 - أحمد سليم أبيض
مكان وتاريخ الوالدة: بيروت- 1991

Biomedical Engineering :اختصاص الدكتوراه
الجامعة التي تخّرج منها: جامعة بيروت العربية

الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:
جامعة بيروت العربية
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Incorporation of a low concentration benzoyl

 peroxide/activator system in light curable dental resin
 composites. Effect on handling, degree of conversion

and mechanical properties
االستاذ المشرف في لبنان: د. عصام عثمان

22 - جنى خضر الوتار
مكان وتاريخ الوالدة: بيروت - 1988

اختصاص الدكتوراه:
Pharmaceutical Technology

الجامعة التي تخّرجت منها: جامعة بيروت العربية
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

جامعة بيروت العربية
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
 Nano-architecture particles as an innovative matrix for

anticancer non-invasive transdermal delivery
االستاذ المشرف في لبنان:  د. محمد مهنا

المنح المشتركة مع الجامعة اللبنانية للعام الجامعي 
2017-2016

في علوم اإلنسان والمجتمع

23 - روزانا سمير درويش
مكان وتاريخ الوالدة: بنت جبيل - 1989

Urbanism :اختصاص الدكتوراه
الجامعة التي تخّرجت منها:

الجامعة اللبنانية
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

Univ. Paris Sorbonne - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Territorial strategies and governance systems in

Lebanon : identity crisis and social conflicts
االستاذ المشرف في لبنان:  

د. فريديريك معتوق
االستاذ المشرف في فرنسا:  

Dr Anna Geppert

24 - كريستينا جورج نقوال
مكان وتاريخ الوالدة: راس بعلبك - 1989

Financial Risk :اختصاص الدكتوراه
الجامعة التي تخّرجت منها:

الجامعة األميركية في بيروت
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

Univ. Grenoble -الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية:2

موضوع األطروحة:
 The impact of capital regulations on Risk-Taking

behavior of Commercial Banks in the MENA Region
االستاذ المشرف في لبنان:  

د. شوقي الموسوي
االستاذ المشرف في فرنسا:  

Dr Amin Tarazi

25 - سينتيا جان تابت
مكان وتاريخ الوالدة: صربا - 1993

اختصاص الدكتوراه:
Economy/Sociology of Migration

الجامعة التي تخّرجت منها: الجامعة اللبنانية
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

Univ. Pierre Mendes Grenoble - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية:3

موضوع األطروحة:
Flux migratoires, mobilité du travail et transfert de 
fonds entre pays d’origine )MENA( et pays d’accueil 

)Europe(
االستاذ المشرف في لبنان: د. بشير المر

Dr Michel Rocca :االستاذ المشرف في فرنسا
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في العلوم و التكنولوجيا 

26 - فرح علي قبيسي
مكان وتاريخ الوالدة: شوكين - 1994

اختصاص الدكتوراه:
Cancer Research - Immunology

الجامعة التي تخرّجت منها:
الجامعة اللبنانية

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
Univ. Grenoble -الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Study of the molecular mechanisms controlling the
 expression of PD1 and Identification of the microRNAs

that regulate its expression
االستاذ المشرف في لبنان: د. حسين قازان

Dr Walid Rachidi :االستاذ المشرف في فرنسا

27 - ديانا جهاد فرحات
مكان وتاريخ الوالدة: بعلبك - 1994

اختصاص الدكتوراه:
Cancer Research - Metabolic Disorders

الجامعة التي تخرّجت منها:
الجامعة اللبنانية

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
UCBL - الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Relations entre le métabolisme du glucose et l’apoptose
  dans le cancer du sein
االستاذ المشرف في لبنان:  

د. منى دياب عساف و د. ساندرا غياض
االستاذ المشرف في فرنسا:  

 Dr Lincet Hubert

28 - سمر داني بو زيد
مكان وتاريخ الوالدة: سن الفيل - 1993

اختصاص الدكتوراه:
 Neurodegenerative Diseases - Cancer

Research
الجامعة التي تخرّجت منها:

الجامعة اللبنانية
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

Univ. Rennes 1 - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Synthèse d’inhibiteurs de kinases impliquées dans la
 maladie d’Alzheimer et évaluation de leurs propriétés

biologiques
االستاذ المشرف في لبنان: د. فاديا نجار و د. سمر عيد

 Dr François Carreaux :االستاذ المشرف في فرنسا

29 - نور غسان الرفاعي
مكان وتاريخ الوالدة: ببنين- 1991

اختصاص الدكتوراه:
Biomedical Eng.- Cancer Research

الجامعة التي تخّرجت منها:
الجامعة اللبنانية

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
UPMC - الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Caractérisation de nanoémulsions perfluorocarbonnées
à visée theranostique

االستاذ المشرف في لبنان:  
د.جمال شرارة و د. محمد ناصر الدين

االستاذ المشرف في فرنسا:  
Dr Nicolas Taulier

30 - جميل حسن نعمة
مكان وتاريخ الوالدة: بيروت- 1991

اختصاص الدكتوراه:
Cellular and Molecular Biology

الجامعة التي تخّرج منها:
الجامعة اللبنانية

الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:
Univ. Med. Center Groningen-الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Role of Ca2+ signaling during cellular senescence,
 and the implications for the development of aging

phenotypes
االستاذ المشرف في لبنان:  

د. حيدر عقل
االستاذ المشرف في هولندا:  

Dr Marco Demaria

31 - ايليو كابي القاعي
مكان وتاريخ الوالدة: الحازمية - 1991

اختصاص الدكتوراه:
Geology- Soil Mechanics

الجامعة التي تخّرج منها:
جامعة القديس يوسف

الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:
Univ. Lorraine-الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Comportement des ouvrages soumis à des tassements
différentiels – prise en compte des incertitudes

االستاذ المشرف في لبنان:  
د. ميشال خوري و د. بيار رحمة

االستاذ المشرف في فرنسا:
Dr Olivier Deck
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32 - يوسف زكي برو
مكان وتاريخ الوالدة: شمسطار- 1993

اختصاص الدكتوراه:
Renewable Energy

الجامعة التي تخّرج منها:
الجامعة اللبنانية

الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:
Univ. Lorraine - الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Elaboration de formulations catalytiques optimisées
 pour la valorisation de la biomasse par une approche

   combinée théorie et expérience
االستاذ المشرف في لبنان:  

د. فؤاد الحاج حسن
االستاذ المشرف في فرنسا:  

Dr Michaël Badawi

33 - يسرى عزيز غصين
مكان وتاريخ الوالدة: كفرملكي- 1994

اختصاص الدكتوراه:
Marine Ecology

الجامعة التي تخرّجت منها:
الجامعة اللبنانية

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
 Agrocampus Ouest )Rennes( - الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

Analyse par télédétection de la distribution et de 
l’écologie de plantes aquatiques et amphibies invasives 

au Liban et en Bretagne )Nord-Ouest France(  
االستاذ المشرف في لبنان:  

)CNRS-RS( د. حسين أبو حمدان و د. غالب فاعور
االستاذ المشرف في فرنسا:  

 Dr Hervé Nicolas et Dr Jacques Haury

34 - آالء حسين قديح
مكان وتاريخ الوالدة: النبطية - 1993

اختصاص الدكتوراه:
Hydrosciences

الجامعة التي تخرّجت منها:
الجامعة اللبنانية

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
Univ. Nantes– الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Modélisation numérique de l’érosion interne et de ses
 conséquences sur le comportement mécanique  d’un sol

     poro-élastoplastique
االستاذ المشرف في لبنان: د. أحمد فينو

Dr Didier Marot :االستاذ المشرف في فرنسا

35 - ريم غسان نصار
مكان وتاريخ الوالدة: شدرا - 1993

اختصاص الدكتوراه:
Challenges in Agricultural Activities

الجامعة التي تخّرجت منها:
الجامعة اللبنانية

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
Univ. Montpellier -الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Recherche de nouveaux mécanismes régulant la
 maturation post-mortem du muscle en viande :

 implication de l’apoptose, l’autophagie et du stress
  oxydant

االستاذ المشرف في لبنان: د. ألين حمادة
االستاذ المشرف في فرنسا: 

Dr Anne Bonnieu et Dr Béatrice Chabi

36 - عمر حسين ديب
مكان وتاريخ الوالدة: جديدة الفاكهة - 1988

اختصاص الدكتوراه:
Food Safety and Food Industry

الجامعة التي تخّرج منها:
الجامعة األميركية في بيروت

الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:
AgroParis Tech-الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Implementation of a physico-chemical and sensory
 fingerprint approach coupled with a miniaturized

 analysis system for the geographical characterization of
 the Lebanese extra-virgin olive oils : Identification of

specific molecular markers of sterols type
االستاذ المشرف في لبنان: د. علي بصل

 Dr Christophe Cordella :االستاذ المشرف في فرنسا

37 - ساره أحمد مكي
مكان وتاريخ الوالدة: رومين - 1993

اختصاص الدكتوراه:
Financial Risk Management

الجامعة التي تخّرجت منها:
الجامعة اللبنانية

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
Univ. Lyon 1 - الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 A highly-efficient and intelligent model for analyzing
 big data and predicting integrated risks in financial

sectors
االستاذ المشرف في لبنان: د.حسن زين الدين

Dr Mohand-Said Hacid :االستاذ المشرف في فرنسا
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38 - زينب محمد فنيش
مكان وتاريخ الوالدة: معروب - 1993

اختصاص الدكتوراه:
New Functional Materials

الجامعة التي تخرّجت منها:
الجامعة اللبنانية

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
ESIGELEC Rouen - الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 La conception et la réalisation des absorbeurs en
utilisant des métamatériaux

االستاذ المشرف في لبنان: د. جالل جمعة
Dr Monsef Kadi :االستاذ المشرف في فرنسا

39 - إيزابيل جورج طوبيا 
)على الئحة االنتظار(

مكان وتاريخ الوالدة: كفروة - 1994
اختصاص الدكتوراه:

Matériaux
الجامعة التي تخرّجت منها:

الجامعة اللبنانية
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

Univ. Tours - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
-

االستاذ المشرف في لبنان: د. مروان قبيسي
االستاذ المشرف في فرنسا:  

-

ب- برنامج المنح في مراكز المجلس للعام 
الجامعي 2016 - 2017 

40 - يارا زخيا الخوري
مكان وتاريخ الوالدة: بوار- 1991

اختصاص الدكتوراه:
Alien Species - Protection of Crops

الجامعة التي تخرّجت منها:
جامعة الروح القدس الكسليك

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
Univ. Bari-المركز الوطني لعلوم البحار

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Extent of damages to Pine forests in Lebanon and Italy
caused by endemic and alien insect species

االستاذ المشرف في لبنان: د.أليز نجيم
 Dr Eustachio Tarasco :االستاذ المشرف في إيطاليا

41 - مشلين مارون غصن
مكان وتاريخ الوالدة: بيروت- 1992

اختصاص الدكتوراه:
 Marine Ecology- Biology of Fish

الجامعة التي تخّرجت منها: الجامعة اللبنانية
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

ULCO-المركز الوطني لعلوم البحار
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Transfert des éléments toxiques )chimiques et

 organiques( à travers les compartiments biologiques
dans le milieu marin Libanais

االستاذ المشرف في لبنان: د.سيلين محفوظ و د. غابي خلف
Dr Rachid Amara :االستاذ المشرف في فرنسا

42 - آالء فوزي كرّيم
مكان وتاريخ الوالدة: البرازيل- 1991

Energy-Environment :اختصاص الدكتوراه
الجامعة التي تخّرجت منها: الجامعة اللبنانية

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
Univ. Paul Sabatier-المركز الوطني لإلستشعار عن بعد

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Bilan d’énergie de la ville de Beyrouth: estimation
 par la télédétection et amélioration par les énergies

renouvelables
االستاذ المشرف في لبنان: د.ساره نجم و د. غالب فاعور

االستاذ المشرف في فرنسا:  
 Dr. Jean-Philippe Gastellu-Etchegory et Dr Ahmad Al

Bitar

43 - نجوى علي شرف
مكان وتاريخ الوالدة: ميدون- 1993

Water Quality :اختصاص الدكتوراه
الجامعة التي تخّرجت منها: الجامعة اللبنانية

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
Univ. Paris Est-المركز الوطني لإلستشعار عن بعد

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

Using remote sensing techniques and modelling to 
monitor, understand and manage harmful algal blooms. 

Application to Karaoun reservoir )Lebanon( and Lake 
Creteil )France(

االستاذ المشرف في لبنان: د.علي فاضل و د. كمال سليم 
االستاذ المشرف في فرنسا:  

 Dr Brigitte Vinçon-Leite et Dr Bruno Lemaire
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44 - علي حسين نصرالله 
مكان وتاريخ الوالدة: بيروت - 1992

اختصاص الدكتوراه:
Food Security- Crop Yield

الجامعة التي تخّرج منها:
الجامعة اللبنانية

الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:
Univ. Montpellier-المركز الوطني لإلستشعار عن بعد

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Mapping and crop yield estimation of wheat and potato
in Bekaa Plian of Lebanon

االستاذ المشرف في لبنان: د. طالل درويش 
Dr Nicolas Bagdadi :االستاذ المشرف في فرنسا

45 - ريتا جورج دير سركيسيان
مكان وتاريخ الوالدة: بيروت- 1992

اختصاص الدكتوراه:
Natural Risk Assessment

الجامعة التي تخرّجت منها: الجامعة اللبنانية
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

Univ. Orléans-المركز الوطني لإلستشعار عن بعد
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Natural hazards and GIS-based disaster risk

management in a governorate of Lebanon
االستاذ المشرف في لبنان:  

د.شادي عبدالله 
االستاذ المشرف في فرنسا:  
 Dr Jean-Marc Zaninetti

ج- برنامج المنح مع مؤسسات في الخارج 
للعام الجامعي 2016 - 2017:

المنح المشتركة بين المجلس وجامعة ULCO للعام 
الجامعي 2017-2016 

46 - غيداء حسن بدران
مكان وتاريخ الوالدة: دير الزهراني - 1993

اختصاص الدكتوراه:
Air Quality/Toxicology

الجامعة التي تخّرجت منها: الجامعة اللبنانية                 
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

 ULCO - الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Pollution atmosphérique au Liban: Effets toxiques des

 HAPs Nitrés )N-HAP( et Oxygénés )O-HAP( d’un aérosol

 atmosphérique particulaire )PM2.5( dans deux modèles
 de cellules épithéliales bronchiques/trachéiques, sous

influence rurale/urbaine
االستاذ المشرف في لبنان: د. إيمان عباس

االستاذ المشرف في الخارج: 
Dr Maurizio Gualtieri et Dr Anthony Verdin

47 - ماريا عفيف قزعور
مكان وتاريخ الوالدة: سير - 1993

اختصاص الدكتوراه:
Marine Pollution

الجامعة التي تخّرجت منها:
الجامعة اللبنانية

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

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Pollution par les microplastiques du littoral libanais:
 étude in situ et expérimentale des impacts sur les

ressources halieutiques
االستاذ المشرف في لبنان: د. غابي خلف

 Dr Rachid Amara :االستاذ المشرف في الخارج

المنح المشتركة بين المجلس وبرنامج ARCUS  للعام 
الجامعي 2017-2016 

48 - سماح زكريا حجازي
مكان وتاريخ الوالدة: بنت جبيل - 1993

اختصاص الدكتوراه:
Marine Ecology- Modelling

الجامعة التي تخّرجت منها:
الجامعة اللبنانية                 

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
ULCO - الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Représentation parcimonieuse et apprentissage actif
pour l'écologie marine

االستاذ المشرف في لبنان:  د. مريم كالكش و د. علي كالكش
Dr Christophe Renaud :االستاذ المشرف في الخارج
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49 - هال جرجس الرموز
مكان وتاريخ الوالدة: نابيه -  1993

اختصاص الدكتوراه:
Acoustic- Environment

الجامعة التي تخّرجت منها: الجامعة اللبنانية                 
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

UVHC - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Réalisation de matrices de transducteur acoustique :

 application au contrôle santé intégré des structures de
transport

االستاذ المشرف في لبنان: د. يوسف زعتر
Dr Jamal Assaad :االستاذ المشرف في الخارج

 AUFو UM المنح المشتركة بين المجلس وجامعة
للعام الجامعي 2017-2016 

50 - ابراهيم حسين الموسوي
مكان وتاريخ الوالدة:  النبي شيت - 1992

اختصاص الدكتوراه:
Natural Risk Assessment

الجامعة التي تخّرج منها:
الجامعة اللبنانية                 

الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:
Univ. Montpellier -NCRS - الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Exploiting TOPS Sentinel-1 for Tomography SAR and
 Persistent Scatterer Interferometry applications in

Mediterranean
االستاذ المشرف في لبنان: د. جالل جمعة و د. شادي عبد الله 

االستاذ المشرف في الخارج: 
 Dr Nicolas Baghdadi et Dr Dinh Ho Tong Minh

51 - ربى الياس الرموز
مكان وتاريخ الوالدة: قنابة برمانا - 1992

اختصاص الدكتوراه:
Air Quality- Electronics

الجامعة التي تخّرجت منها: الجامعة اللبنانية                 
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

 Univ. Montpellier - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Étude de faisabilité d’un système de détection de gaz à

faible coût sur papier
االستاذ المشرف في لبنان: د. روالن حبشي 

 Dr. Alain Foucaran et Dr. Brice :االستاذ المشرف في الخارج
Sorli

52 - شادي جبور
مكان وتاريخ الوالدة: العطشانة - 1987 

اختصاص الدكتوراه:
Public Governance- Economics

الجامعة التي تخّرج منها:
الجامعة اللبنانية                 

الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:
 Univ. Montpellier - الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Optimisation d’appel d’offres à travers la délimitation
des blocs pétroliers en utilisant la théorie des jeux

االستاذ المشرف في لبنان: د. زاهر خريباني و د. محمد قبيسي 
Dr Jean-Michel Salles :االستاذ المشرف في الخارج

المنح المشتركة بين المجلس وجامعة  باريس-ديكارت 
UPD للعام 2017-2016

53 - إلسي أنطوان مكرزل
مكان وتاريخ الوالدة: باريس- 1992

اختصاص الدكتوراه:
Neurophysiology and Brain Research

الجامعة التي تخّرجت منها:
جامعة باريس 6

الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:
UPD -الجامعة األميركية في بيروت

السنوات المتبقية: 3
موضوع األطروحة:

 Roles of astrocyte Gq GPCR signaling in synapse
function: implication for neurodegenerative diseases

االستاذ المشرف في لبنان: د. إيلي الشاعر
 Dr. Cendra Agulhon :االستاذ المشرف في الخارج

54 - رشا خليل بركات
مكان وتاريخ الوالدة: أبو ظبي - 1993

اختصاص الدكتوراه:
 Neurophysiology and Brain Research/

Metablic Disorders
الجامعة التي تخّرجت منها:

الجامعة األميركية في بيروت                
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

  UPD - الجامعة األميركية في بيروت
السنوات المتبقية: 3

موضوع األطروحة:
 Rôle d’ICOS/ICOSL dans la physiologie et la

pathophysiologie du système nerveux périphérique
االستاذ المشرف في لبنان: د. أسعد عيد

 Dr. Christian Boitard :االستاذ المشرف في الخارج
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المنح المجددة ضمن برامج منح الدكتوراه للعام 2017-2016 

موفدون منذ العام 2016-2015 

 ULCO  المنح المشتركة بين المجلس وجامعة

1 - نتلي غطاس الراسي 
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

ULCO - جامعة البلمند
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
L’activité physique, arbitre des relations entre le statut 

pondéral et la physiologie osseuse?

2 - نتالي ايلي ايليا
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

ULCO - جامعة البلمند
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
Valorisation énergétique du CO2 par voie catalytique

 ARCUS  المنح المشتركة بين المجلس وبرنامج

3 - نيفين عبد الهادي عطوي
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

Univ. Lille 1- الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
 Gestion optimale de la production hybride ou collective

d'énergie dans le cadre des villes intelligentes

4 - ايليان كارلوس دحدح
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

ULCO - جامعة البلمند
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
Catalytic reforming of glycerol for Hydrogen production

 UM  - برنامج المنح المشترك مع جامعة مونبيلييه
 AUF - والوكالة الجامعية الفرنكوفونية

5 - محمد عدنان وهبي  
الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:

UM2- الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
  Elaboration et caractérisation de matériaux

 multifonctionnels hybrides polymères-silices. Etude
 de la décontamination des radionucléides en milieu

hétérogène

6 - فاطمة عارف مرعبي  
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

Univ. Montpellier - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
 Les polluants organiques et l’activité génotoxique

 dans les eaux usées non traitées : biosurveillance des
estuaires et étude du transfert en milieu côtier

برنامج المنح المشتركة مع جامعة  باريس ديكارت 
UPD

7 - ستيفاني عاطف عيد  
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

UPD - الجامعة األميركية في بيروت
السنوات المتبقية: 1

موضوع األطروحة:
 Mechanisms of Schwann cell injury in diabetic

neuropathy

8 - سيمون كيتل الحايك  
الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:

UPD - جامعة الروح القدس الكسليك
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
 Impact du toxome sur la réponse immunitaire innée

antivirale et la voie des interférons de type I

9 - جلنار فوزت عاكوم  
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

UPD - جامعة القديس يوسف
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
 Deciphering guidance cues of vascular and cartilage
 formation during vertebrate development and their

modulation during rheumatic disorders
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موفدون ينفذون ابحاثهم في مراكز البحوث التابعة 
للمجلس 

10 - محمد حسن معاز
الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:

Univ. Paris XI - الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
  Functionalized surfaces for radiodecontamination

11 - أموندا حبيب الحسيني
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

Univ. Toulon - المركز الوطني لعلوم البحار
السنوات المتبقية: 2

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(

12 -  كابي غصوب
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

Univ. Perpignan - المركز الوطني لعلوم البحار
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
 Dynamique des fleuves côtiers libanais : interaction

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

 des communautés phytoplanctoniques ; régimes
hydrologiques ; flux de matières

13 - بالل عادل حمود
الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:

Univ. Grenoble - المركز الوطني لالستشعار عن بعد
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
Oil spill detection using SAR Radar

14 - رؤية باسم حديب
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

Univ. Monpellier - المركز الوطني لالستشعار عن بعد
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
Monitoring, supervision, modeling and optimization 

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

15 - روي جان الحوراني  
الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:

CNAM Paris - المركز الوطني لالستشعار عن بعد
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
La télédétection spatiale des eaux côtières libanaises

المنح المشتركة مع الجامعة االميركية في بيروت

16 - يارا أنطوان رزق
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

الجامعة األميركية في بيروت
السنوات المتبقية: 1

موضوع األطروحة:
 A distributed cognitive architecture framework for

interactive robots

17 - عبد الكريم سميح عجمي
الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه :

الجامعة األميركية في بيروت
السنوات المتبقية : 2

موضوع األطروحة :
On the enhancement of career aggregation for LTE-

advanced

18 - أسيل وجدي أبو ذياب
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :

الجامعة األميركية في بيروت
السنوات المتبقية: 1

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

19 - وائل غسان سليقا
الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه :

الجامعة األميركية في بيروت
السنوات المتبقية: 1

موضوع األطروحة:
 Structural health monitoring of reinforced concrete

structures subject to chloride induced corrosion

20 - نجوى فرحان هاني
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :

الجامعة األميركية في بيروت
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
 Behavior of concrete columns confide with FRP

 sheets & anchors under monotonic & cyclic loading:
 experimental investigation, and analytical and finite

element modelling
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21 - كارين علي جعفر
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

22 - جوني نجا نخلة
الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:

الجامعة األميركية في بيروت
السنوات المتبقية : 2

موضوع األطروحة :
 Investigating the roles of clip domain serine proteases

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

23 - نادين فواز عباس
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :

الجامعة األميركية في بيروت
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
 Real-Time QoE HetNet resource management for video

streaming applications

24 - هند كميل زهر
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :

الجامعة األميركية في بيروت
السنوات المتبقية : 2

موضوع األطروحة :
 The role of Rbm20 in laminA/C and Emerin Related

cardiomyopathies

25 - زينب ابراهيم عواضة
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :

الجامعة األميركية في بيروت
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة :
 Influence of bisphenol A on breast development and

 metastasis via estrogen receptor alpha epigenetics and
telomere linked mechanisms

26 - عال خليل داغر
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :

الجامعة األميركية في بيروت
السنوات المتبقية : 2

موضوع األطروحة :
 Heterodimerixation of Thromboxane andn Bradykinin

 receptors: mechanistic roles of β-arrestin recruitment
and biased agonism in vascular remodelling

27 - كاترينا روي البتروني  
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

الجامعة االميركية في بيروت
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
 On the cups of modernity: lebanese women in world

war II

 28 - منال معين فردون  
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

الجامعة األميركية في بيروت 
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
 Mechanism of estrogen-mediated vasoconstriction in

raynaud's disease

29 - هشام عادل أبو ابراهيم  
الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه:

الجامعة األميركية في بيروت
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
Design management using building information 

modeling, BIM.

برنامج المنح المشتركة مع جامعة الروح القدس 
الكسليك 

30 - تانيا نزيه بيطار  
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

Université François- Rabelais/ جامعة الروح القدس الكسليك
 INSERM Tours

السنوات المتبقية: 2
موضوع األطروحة:

 Etude épidémiologique, génétique et métabolomique de
l’autisme au Liban

31 - داني بيار سابا  
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

Agro Paris Tech - جامعة الروح القدس الكسليك
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
 Les radionucléides dans les engrais phosphatés et

 les sulfates rejetés par les industries de fertilisants :
recherche sur leur mobilité et leur transfert dans les sols
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المنح المشتركة مع جامعة القديس يوسف  

32 - يوسف وجدي البقعوني
الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه :

CNAM Paris- ESIB
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة :
 Etude et développement de méthodes formelles

 permettant d’obtenir du code Scala concurrent certifié
correct

33 - صبحي حسين المولى
الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه :

ESIB
السنوات المتبقية : 2

موضوع األطروحة :
Evaluation sismique des barrages au Liban

34 - دزيره جريس الحاج
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :

جامعة القديس يوسف
السنوات المتبقية : 2

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

35 - رين ميشال أبي راشد
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :

جامعة القديس يوسف
السنوات المتبقية: 2

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

36 - وسام عبدو اللحام
الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه :

جامعة القديس يوسف
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة :
 La souveraineté dans le régime politique Libanais :

étude théorique sur les fondements du pouvoir au Liban

37 - سالي سليم القنطار
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :

Univ. Tech. de Compiègne-جامعة القديس يوسف
السنوات المتبقية : 2

موضوع األطروحة :
Valorisation des coproduits issus des agrumes

38 - برال فرحات فرحات
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :

Univ. d’Evry Val d’Essone -جامعة القديس يوسف
السنوات المتبقية : 2

موضوع األطروحة :
 Exploration génétique de la polyploïdie chez les

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

39 - جوزات يوسف السبعلي  
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه:

Univ. de Poitiers - جامعة القديس يوسف
السنوات المتبقية: 2

موضوع األطروحة:
 Nicotine dependence and use of statins as potential new

smoking cessation agents

المنح المشتركة مع الجامعة اللبنانية - علوم 
وتكنولوجيا 

40 - تاال حسين قانصو
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :

 ENPC/Paris-Est - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية : 2

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

41 - ألين  الياس مفلح
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :

 Univ. Franche Comté - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية : 2

موضوع األطروحة :
 Phénomènes de dépendance dans les extrêmes,

application à des plates-formes pétrolières

42 - رنين يوسف بشارة
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :

 Univ. Lille Nord - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية : 2

موضوع األطروحة :
 Role of the microbiota during experimental influenza

infection
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43 - سالي ياسر بدوي
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :

UCBL - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية : 2

موضوع األطروحة :
 Characterization of gene networks induced by the

remote or local ischemic conditioning of mouse heart

44 - حال الياس أسطفان
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :

Univ. Nantes - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية : 2

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

45 - محمد مصطفى شاهين
الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه :

Univ. Montpellier - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية : 2

موضوع األطروحة :
 Etude de nouveaux matériaux à fonctionnalité

 super-désintégrante pour des compacts à usage
pharmaceutique

46 - زينب محمد سرور
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :

Univ. Rennes I - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية : 2

موضوع األطروحة :
 Modélisation et analyse du risque systémique des

établissements bancaires

47 - هادي حسن حسن
الجامعة التي سيتابع فيها دراسة الدكتوراه :
Univ. Joseph Fourier - الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية : 2
موضوع األطروحة :

Jet quenching measurements with ALICE at the LHC

48 - نجوى عز الدين السكافي
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :

UCBL - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية : 1   

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

vasculaire

49 - شنتال نعيم قصارجي
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :

Ecole des mines Nantes - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية : 1  

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

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

المنح المشتركة مع جامعة بيروت العربية 

50 - خلود خالد حبنجر
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :

جامعة بيروت العربية
السنوات المتبقية : 2

موضوع األطروحة :
 Synthesis and characteristics of Nano-Ferrite

superconductor composite materials

51 - صفاء هشام حمود
الجامعة التي ستتابع فيها دراسة الدكتوراه :

جامعة بيروت العربية
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
 Modulation of EDHF mediated renovascular

 relaxation by CYP inducers/inhibitors in Cyclosporine
nephrotoxicity

موفدون منذ العام 2015-2014

AUF و ULCO المنح المشتركة  مع جامعة

52 - كارول بيار طانيوس
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

ULCO - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
 Caractérisation, évaluation de la toxicité du biogas

 issu de déchets ménagers et valorization par reformage
catalytique

53 - آية كاظم مراد
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

ULCO-الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
 Modélisation mathématique et simulations numériques

 des phénomènes de transport de contaminants et de
l’intrusion saline
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 54 - ميخايل يوسف حلبي مكاري
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه :

ULCO - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
 Matériaux hybride » nanoparticules ZnO-cristaux

 liquides « : élaboration, caractérisation et applications
aux cellules photovoltaïques

 UM - المنح المشتركة مع جامعة مونبيلييه

55 - سناء سعد شهّيب
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

 Univ. Montpellier - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
 Récepteur solaire photo-thermique obtenu par

 électrophorèse de nanoparticules à propriété optique
sélective

56 - شانتال نبيل كرم
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

Univ. Montpellier - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
Elaboration et caractérisation des structures cœur/

 coquille à base de nanofils pour des applications
photovoltaïques

موفدون ينفذون ابحاثهم في مراكز 
البحوث التابعة للمجلس

57 - بنان محمد سكرية
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

Univ. Bordeaux - الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية
السنوات المتبقية : 1

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

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

58 - علي سهيل بدر الدين
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه :

Univ. Nice - المركز الوطني لعلوم البحار
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
 Ecosystèmes côtiers du littoral Libanais : état

écologique, évolution, conservation

59 - سلمان محمد شّيا
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه :

 Mus. Nat. d’Hist Naturelle - الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية
Paris

السنوات المتبقية : 1
موضوع األطروحة :

Entomologie forensique et ses applications au Liban

60 - لما جورج العيناتي
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

IFP-ESIB - المركز الوطني للجيوفيزياء
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
 Lithosphere dynamics and architecture of the Levant

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

gravity and magnetic data

موفدون )عاملون في المجلس( ينفذون 
ابحاثهم في مراكز البحوث التابعة 

للمجلس

61 - رلى سمير عطوي
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

UPD - المجلس الوطني للبحوث العلمية
السنوات المتبقية : 2

موضوع األطروحة :
 Social dynamics between universities & industry for

 fostering a collaborative research and innovation
environment

المنح المشتركة مع الجامعة االميركية في بيروت 

62 - سيرين حسن طالب
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

الجامعة األميركية في بيروت
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
 An optimization framework to trade off accuracy with

energy for context aware sensing in mobile devices

63 - فرح وليد صعب
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

الجامعة األميركية في بيروت
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
 Trust provider for BYOD and cloud services enhanced by

crowdsourcing
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64 - كريستل مالك غنطوس
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

الجامعة األميركية في بيروت
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
 Biochemical regulation of Leptin expression during

 vascular disease by obesity and hypertension. A novel
physiological and proteomic approach

65 - نور هشام قزيحة
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

الجامعة األميركية في بيروت
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
 Machine to machine communications cover cellular

 networks: novel traffic modelling and planning
approaches

66 - نوويل جوزف معلوف
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه :

الجامعة األميركية في بيروت
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
Humanoid fall avoidance

67 - جيلبير كابي بدارو
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه :

الجامعة األميركية في بيروت
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
Opinion mining models for Arabic

68 - حسين أمين قاسم
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه :

الجامعة األميركية في بيروت
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
 Design and assessment of the short-term performance of

warm mix asphalt

69 - مالك جالل الحّطاب
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

الجامعة األميركية في بيروت
السنوات المتبقية: 1

موضوع األطروحة :
 Building information modeling )BIM(: Improving the
design phase and optimizing construction operations

المنح المشتركة  مع جامعة الروح القدس الكسليك 
 

70 - حنان يعقوب اسحاق
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

UCBL - جامعة الروح القدس الكسليك
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
 Solubilité, constant de Henry et potentiel de

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

phtalates

71 - حنان منصور عيسى
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

Univ. Paris-Sud-جامعة الروح القدس الكسليك
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
 Sécrétion de protéines à travers la mycomembrane des

 Corynebacterineae

72 - ربيع نمر عّساف
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه :

Univ. Reims-جامعة الروح القدس الكسليك
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
Analyse d’images tissulaires par approches topologiques

   

المنح المشتركة مع جامعة القديس يوسف 

73 - ساندي رشيد البيطار
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

جامعة القديس يوسف
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
 Etude des causes génétiques de l’anévrysme de l’aorte

ascendante dans des familles Libanaises

74 - اليز حّنا زغيب
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

Univ. Blaise Pascal - جامعة القديس يوسف - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
 Maîtrise de la prévision des déformations différées

 des nouveaux bétons par les méthodes probabilistes-
 améliorations des modèles existants- développements

d’un nouveau modèle
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75 - مابيل رزق الله الصّياح
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

UCBL - جامعة القديس يوسف
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
 Multivariate value at risk calculation based on

 dependence and copulas series in the banking book
using big data

76 - كبريال يوسف الخوري
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه :

INP Toulouse - جامعة القديس يوسف
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
 Amélioration de l’efficacité énergétique des machines

électriques par action sur la commande

77 - زينون حسن عطّيه
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه :

  Agro Paris Tech - جامعة القديس يوسف
السنوات المتبقية : 1

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

Drosophila Melanogaster-Bacillus Cereus

المنح المشتركة مع الجامعة اللبنانية - علوم 
وتكنولوجيا

78 - أحمد لبيب العطروني
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه :

 Univ. Angers - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية: 1

موضوع األطروحة :
 Rechercher et caractériser les réservoirs

 environnementaux primaires de la bactérie A.
 Bumannii, étudier le polymorphisme génétique des

 souches isolées dans la région de Beyrouth et de Tripoli
 et comparer ces dernières aux souches hospitalières

isolées au Liban ces dernières années

79 - بتول هاني وهبي
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

 ULB - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
 Investigation of the molecular mechanisms controlling

 regulatory T-cells function in healthy individuals and
 determination of their alterations in acute myelogenous

leukemia patients
                     

80 - اليان وديع االسمر
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

Univ. Bordeaux - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
 Nouvelles phases ternaires à base de magnésium pour le

 stockage et/ou la production délocalisée d’Hydrogène.
Couplage avec une pile à combustible

81 - علي مشهور جانبين
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه :

 Univ. Montpellier - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية : 1

موضوع األطروحة :
 Utilisation d’algorithmes génétiques pour l’identification

systématique de réseaux de gènes co-régulés

82 - علي محمد يزبك  
الجامعة التي سيتابع فيها الدكتوراه :
  Univ. Leipzig - الجامعة اللبنانية

السنوات المتبقية : 1
موضوع األطروحة :

 Novel, more sensitive algorithms and workflows for
RNA homology search

     

المنح المشتركة مع الجامعة اللبنانية- علوم اإلنسان 
والمجتمع

83 - نور غّسان وهبي
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

 Univ. Montpellier - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية: 1

موضوع األطروحة :
 Innovations et transitions énergétique : les énergies

renouvelables et le développement économique au Liban

84 - كليا ايلي ابي خليل
الجامعة التي ستتابع فيها الدكتوراه :

 Ecole Nat d’Arch. De Versailles - الجامعة اللبنانية
السنوات المتبقية: 1

موضوع األطروحة :
 Conflits et enjeux des échelles d’aménagements

territoriales, le cas de la future autoroute arabe
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2016 Accepted Projects in Economy and Finance 5/10

No. Name Project Title University

1 Neil York Smith Agent-Based Simulation of Urban Dynamics in Beirut AUB

2 Andreas 
Karathanasopoulos

Forecasting Lebanon’s EMBI’s spread and stock index returns: 
Implications for Timing Recessions

AUB

3 Ali Ahmad Fakih The Impact of the Syrian Crisis on Tourism in Lebanon LAU

4 Hassan Ali Hamadi Terrorism in Oil exporting countries on Crude Oil Returns and 
Volatility

NDU

5 Rima M. Bizri The Entrepreneurial University: A New Model for Developing 
Nations

Rafik Hariri 
University

2016 Accepted Projects in Sociology and Political Sciences 5/10

No. Name Project Title University

1 Rim Akram Saab Gender differences in political attitudes and participation in 
the Arab world: a cross-national longitudinal analysis of public 
opinion

AUB

2 Mohammad Salim 
Wehbe

Assurance Vieillesse et impact  sur la paix sociale au Liban LU

3 Bassel Adel Akar Qualitative examination of Civics and extra-curricular activities 
for citizenship education in Lebanese public schools

NDU

4 Jad Philip Melki Lebanese News Managers: A Comparative Study of Gender in the 
Workplace

LAU

5 Maria Fuad Ghosn-
Chelala

Citizenship Education for Education for Environmental 
Sustainability (EFES) in Lebanon

NDU

2016 Accepted Projects in Arabic Language and History 3/5

No. Name Project Title University

1 Gina Elias Abou Fadel 
Saad

Cognition et traductologie USJ

2 Amine Adel Wilson 
Beyhom

19th century Arabian music theory and terminology evolution 
through Mikha’il Mashaqa’s epistle on music

CERMAA

3 Mohamad Samir Raad Arabic speech search engine LIU

2016 Accepted Projects in Basic Sciences 15/48

No. Name Project Title University

1 Elie Diab Al-Chaer Nitrous Oxide (N2O) Alters Hippocampal Neurogenesis? AUB
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2 Joseph Milad Costantine AGM : Antenna Design and Techniques for Glucose Monitoring 
without Blood Extraction

AUB

3 Digambara 
Jagathbandhu Patra

One Pot Green Synthesis of Novel Metal Nanoparticles using 
Curcumin for Biomedical Applications

AUB

4 Haitham Hassan 
Zaraket

Photon production in pp and AA collision LU

5 Hala Ahmad Chamieh Metabolic Engineering for the industrial production of 
recombinant biomolecules in E.coli

LU

6 Sara Adel Najem Beirut Energy Model: A decision Support system for resource 
Allocation

CNRS

7 Maria Said Aoun Radiation exposure due to natural radionuclides in drinking 
water in Lebanon

CNRS

8 Ahmad Mahmoud Rifai Development of new efficient Phenoxy Calix[4]pyrrole for 
water decontamination from Radium isotopes.

CNRS

9 Sima Toros Tokajian Impact of Population Mobility on the Prevalence of ESBL-
producing Bacteria in the Lebanese Wastewater Network

LAU

10 Joseph Stephan Stephan Investigating the role of the autophagy protein Atg13 in the 
context of neurodegeneration

LAU

11 Rony Michel Darazi Data acquisition, fusion and analysis in body sensor networks 
as part of smart home/cities.

Antonine 
University

12 Laure Joseph El Chamy Caractérisation des modalités de virulence bactérienne 
contrecarrant le système immunitaire inné

USJ

13 Hassan Mohammad Ali 
Khachfe

Manufacturing of a Mechanical Vibration Absorber to reduce 
the Parkinson’s Tremor

LIU

14 Jmila Mohamad Borjac Genetic predisposition for Endometriosis in Lebanese Females BAU

15 Hassan Rida Dhaini Neurological and Neurodevelopmental Toxicogenetic 
Alterations of BPA, and Nicotine Modulation, in in Vivo and in 
Vitro models

AUB

2016 Accepted Projects in Agriculture and Food Sciences 9/17

No. Name Project Title University

1 Gumataw Kifle Abebe Exploring the adoption and implementation of Food Quality and 
Safety Management Systems in the Lebanese food supply chain

AUB

2 Mohamad Ghassan 
Abiad

Extended Producer Responsibility (EPR) as a Waste Management 
System for the Lebanese Agro-Food Industry:  Effectiveness, 
Challenges and Opportunities

AUB

3 Thérèse Wadih Atallah Assessment of salt and drought tolerant forage genotypes of 
sorghum and millet.

LU

4 Lamis Chalak Chalak  Assessment of the genetic diversity of the Lebanese carob 
germplasm (Ceratonia siliqua L.)

LU

5 Hussein Kassem Dib Identification of Physio-chemical and Sensory Profiles for 
Lebanese EVOO with Reference to Geographical Characteristics

LU

6 Said Kamel Ibrahim Integrated Pest Management of Root Knot Nematodes  in 
Greenhouses

LU
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7 Nicolas Mitri Louka Valorization of Lebanese Industrial byproducts by the extraction 
of polyphenols, essential oils and pectins using emerging 
technologies

USJ

8 Joseph Maroun Matta Effet de la congélation de la viande de volaille fraîche sur le 
niveau d’activité de B- Hydroxy AcylCo-A Déshydrogénase et le 
dénombrement bactérien.

USJ

9 Youssef khalil el rayess Désalcoolisation des vins: Etude des différents procédés et de 
l’acceptabilité des consommateurs

USEK

2016 Accepted Projects in Environmental Sciences 20/52  

No. Name Project Title University

1 Ghassan Amin 
Ramadan Jaradi

Identification of phenological and Conservation Statuses of 
Marine birds and their foraging, resting and nesting habitats 
in Lebanon.

LU

2 Oussama Mohamad 
Jamil Bazzi

Enhancing the Range Resolution of the Synthetic Aperture 
Radar (SAR) for Remote Sensing

LU

3 Ahmad Abdulamir 
Chamseddine

Evaluation spatiale et temporelle des métaux lourds et de la 
cylindrospermopsine et leur bioaccumulation dans la carpe 
commune du lac de Karaoun

LU

4 Ahmad Najib Kobeissi Contamination dans les zones industrielles : Caractérisation 
de polluants et potentiel d’agromine

LU

5 Ali Fawaz Utilisation de la végétation comme remède contre le 
glissement de terrain

LU

6 Fouad Mustapha El Haj 
Hassan

Investigations of electronic, optical and thermodynamic 
properties of Cu-In/Ga-Se compounds based solar cell 
photovoltaic devices

LU

7 Antoine Rajaa Ghauch Persulfate photolysis toward the generation of sulfate radicals 
for the treatment of organic residual contaminants in water 
and industrial effluents

AUB

8 May Afif Massoud Developing an Integrated Strategy and a Decision Support 
Model for Sustainable Solid Waste Management in Lebanon

AUB

9 Mathias Lierman Wave Simulation for Lebanese Nearshore Area AUB

10 Anthony Boutros ouba The Lebanese deep sea zooplankton. What they are telling us? CNRS

11 Elissar Antoine Gemayel A first estimation of riverine and coastal carbon fluxes in the 
Lebanese waters

CNRS

12 Chadi Kaiss Abdallah Drought and Desertification Early Warning Systems CNRS

13 Myriam Issam Lteif Population biology of the common pandora, Pagellus erythrinus 
(Linnaeus, 1758), along the Lebanese coast.

CNRS

14 sharif Saad jemaa Diversity of pelagic fish assemblages in purse seine landings 
along the Lebanese coast

CNRS

15 Ghaleb Youssef Faour Assessing snow accumulation, snowmelt, and snow duration 
in Lebanon  

CNRS

16 Jimmy Romanos Graphene-based Materials for Natural Gas Storage LAU
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17 Charbel Joseph Mansour Comparative assessment of vehicle-fuel technologies in 
the Lebanese transport sector under scenarios of access to 
various alternative fuels

LAU

18 Sophia Abboud 
Ghanimeh

Generating Clean Energy from Waste through an Innovative 
Anaerobic Plug Flow Reactor

NDU

19 Magda Badih Bou 
Dagher Kharrat

Exploration génétique de la polyploïdie chez les genévriers de 
l’Est de la région Méditerranéenne

USJ

20 Mohamad Zbib A New Solution to Reduce the Effects of Sandblasting on 
Photovoltaic Cells Used for Solar Energy

Phoenicia

2016 Accepted Projects in Medical Sciences 25/60

No. Name Project Title University

1 Aida Habib Abdul Karim Statins and inflammation in vivo: the role of heme-
oxygenase-1 and immune cells

AUB

2 Nicholas John Batley Patient Knowledge of Medication in the Emergency 
Department and Family Clinic in a Tertiary Care Center

AUB

3 Walid Ghazi Faraj CCN1/Cyr61 Expression in Pancreatic AUB

4 Nadine Dib Darwiche Preclinical Efficacy of the Synthetic Retinoid ST1926 and Novel 
Derivative in Colorectal Cancer

AUB

5 Jihad Jirji Makhoul The Experiences of Research Participants of their involvement 
in non-IRB regulated biomedical research

AUB

6 Hazem Ihsan Assi Availability Rate of Usage, and Impact of Commercialized 
Genomic Tests on Adjuvant Treatment Decisions in Early-
Stage Breast Cancer Patients in Lebanon

AUB

7 Mona Diab Assaf Evaluation of the Anti-angiogenic Effects of Selected 
Coumarin Derivatives

LU

8 Wassim Ahmad El Falou A Biomarker of Alzheimer’s disease from EEG source 
connectivity

LU

9 Zaher Ali Zeaiter Identification of secreted Helicobacter pylori factors 
responsible for oncostatin M expression and secretion from 
macrophages and gastric cancer cells

LU

10 Ziad Tanios Abi Khattar Identification of the mdtABC efflux pump inducing signals: 
toward the development of a new generation of efflux pumps 
inhibitors

LU

11 Ahmad Issam Rifai 
Sarraj 

Effectiveness of a closed-loop rehabilitation with motor 
imagery protocol to induce and guide motor recovery in 
paraplegic patients

LU

12 Antoine Nicolas Berberi Osteogenic differentiation cultured human sinus membrane 
derived cells: an encouraging reservoir of mesenchymal 
progenitor cells: animal study

LU

13 Fadi Karim Abou-Mrad Validation of Neuropsychology screening tests to assess 
cognitive functions in a Lebanese  Patients affected by non-
neurodegenerative diseases

LU

14 Francois Maroun Kazour Effect of Metformin in schizophrenic patients treated with 
antipsychotics.

USJ
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15 Nassim Albert Fares Insuffisance en vitamine D et risque cardiovasculaire: Etude 
des aspects fondamentaux génomiques, protéomiques et 
fonctionnels

USJ

16 Rafic Michel Baddoura Etude de validation du modèle frax pour l’évaluation du 
risque de fracture de hanche parmi les personnes âgées au 
Liban

USJ

17 Sami Georges Richa  Etude de prévalence du TAC sur la population libanaise USJ

18 Georges Antoun Khazen Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) variants in the Lebanese 
Population: Targeted Sequencing and Genomic Comparison.

LAU

19 Nazir Salim Hawi Associations between technological addictions and symptoms 
of psychiatric disorders

NDU

20 Ziad Daoud Daoud Resistance Patterns and Virulence Factors of Acinetobacter 
baumannii Isolated from Lebanese Patients

BALAMAND

21 Elias Adel Rahal Receptors for Epstein-Barr Virus DNA that Induce Expression 
of the Autoimmunity-Associated Interleukin 17

AUB

22 Dolla Karam Sarkis Étude du Pouvoir antiprolifératif de plusieurs antibiotiques et 
du Rose Bengale contre le cancer du sein triple négatif

USJ

23 Kazem Abdul Hussein 
Zibara 

Role of Connexins and Exosomes in Acute Myeloid Leukemia 
patients

LU

24 Lamya Samir Atweh Building a 3D printing Program for Congenital Heart Disease: 
The first initiative in Lebanon and the Region

AUB

25 Marwan Wafic Kobeissi Synthesis, characterisation and cytotoxicity studies of new 
porphyrin and chlorin platinum conjugates

LU

CNRS Grant Research Program/ Accepted Projects/ Distribution by Priority/ (2016)

Agriculture and Food 
Sciences, 9

11%

Medical Sciences, 25

31%

Environmental Sciences, 20

24%

Economy and
finance Sciences, 5

6%

Sociology and
political Sciences, 5

6%

Arabic language and
history Sciences, 3

4%

Basic Sciences, 15 

18%
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CNRS Grant ResearchProgram/ Accepted Projects /Distribution by University/2016

CNRS Grant Research Programme Accepted projects-Budget Distribution by 
University in Millions LBP (2016)

University 

■ AUB 20

■ LAU 7

■ NDU 5

■ Rafic Hariri University 1

■ LU 22

■ USJ 10

■ CERMAA 1

■ LIU 2

■ CNRS 9

■ Antonine University 1

■ BAU 1

■ USEK 1

■ Phoenicia University 1

■ Balamand University 1

 82

AUB 20

LU 22

USJ 10

CNRS 9
LIU 2

LAU 7

NDU 5

Rafic Hariri University 1

Total: 1,438,600 LBP for the entire duration of the projects.

* Antonine University, BAU, LIU, USEK, CERMAA, Phoenicia,Balamand, Rafic Hariri University

CERMAA 1

Antonine University 1
BAU 1
USEK 1

Balamand University 1
Phoenicia University 1

OTHER *, 131 
9%

AUB, 392
27%

USJ, 143
10%

LAU, 118
8%

UL, 386
27%

CNRS, 212
15%

NDU, 56.6
 4%
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