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العلميــة،  للبحــوث  الوطنــي  المجلــس  كــّرم 
العلمــي  التمّيــز  جوائــز  توزيــع  حفــل  خــالل 
مجلــس  رئاســة  ســنويا  ترعــاه  الــذي   2016
عــدة  فــي  علمييــن  باحثيــن  ســبعة  الــوزراء، 
الجامعــات  مختلــف  ومــن  اختصاصــات 
اللبنانيــة تقديــرا منــه لــرّواد البحــث العلمــي 
وأطلــق  العلمّيــة  وإلنجازاتهــم  لبنــان  فــي 
الــدورة  العلمــي  التمّيــز  جائــزة  المجلــس 
أخــرى، شــّكل  ناحيــة  مــن  الســابعة - 2017. 
العلمــي  البحــث  أخالقيــات  لجنــة  المجلــس 
لإلطــالع علــى أهــداف وبروتوكوالت المشــاريع 
البحثيــة وابــداء الــرأي فــي مــدى تطابقهــا مــع 
العلمــي  للبحــث  األخالقيــة  المبــادئ  شــرعة 
فــي لبنــان. كمــا تلقــى المجلــس كتــاب تنويــه 
مــن وزيــر اإلقتصــاد والتجــارة الســابق الدكتــور 
آالن حكيــم فــي شــأن مســح األراضــي المزروعــة 

اإلستشــعار  تقنيــة  بواســطة  شــعيرا  أو  قمحــا 
عــن بعــد )Remote sensing( لموســم عــام 
لتوزيــع  احتفــاالت  المجلــس  ونّظــم   .2016
فــي  والباحثيــن  الطــالب  علــى  الشــهادات 
مختلــف الجامعــات اللبنانيــة الحاصليــن علــى 
منــح المجلــس مــا يــّدل علــى التعــاون القّيــم 
فــي  لبنــان.  فــي  والجامعــات  المجلــس  بيــن 
شــهر تشــرين الثانــي الماضــي، أصــدر المجلــس 
كتــاب  األدنــى"  للشــرق  الفرنســي  و"المعهــد 
"اطلــس لبنــان: تحديــات جديــدة" باللغتيــن 
العربيــة والفرنســية. يضــّم األطلــس ســتة أجــزاء 
ــة  ــة والتنمي ــي البيئ ــا فــي مجال ويشــّكل مرجع
المســتدامة وتــم تقديمــه فــي البيــت اللبنانــي 

فــي باريــس. 
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مالك مكي

في هذا العدد

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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جوائز التمّيز العلمي لسبعة باحثين لبنانيين

ضمـن برنامجـه السـنوي لتحفيـز التمّيـز العلمـي، وتقديـرا منـه للباحثيـن 
العلمييـن فـي لبنـان الذيـن حققـوا انجـازات متميـزة فـي اختصاصاتهـم، 
وسـعيا منـه لخلـق مبـادرات تعـزز االبداع واالبتكار في اطـار بيئة حاضنة 

للبحـث العلمـي فـي لبنـان، أعلـن "المجلـس الوطنـي للبحـوث العلميـة"، 
خـالل حفـل أقامـه فـي السـراي الكبيـر فـي 24 تشـرين الثانـي الماضـي، 

عـن جوائـزه السـنوية للعـام 2016. 

 ان ذكرت المجلس الوطني للبحوث 
العلمية، فال بّد لي من القول، والسادة 

رؤساء الجامعات شهود معي على ذلك، 
ان المجلس لم يأل جهدا في مّد يد 

المساعدة لتنشيط وتطوير البحث العلمي 
عبر رعاية البرامج البحثية المتطورة 

والمتجددة. وال يكمل الشكر اال بالنظر 
الى االساتذة والبحاثة الذين حصلوا 

بجهودهم وصبرهم ومهارتهم على جائزة 
المجلس التي تحملهم مسؤولية اضافية 
في رعاية البحاثة الشباب وفي رفع شأن 

جامعاتهم 

 يسرّني أن أشكر حكومة لبنان على 
تقديرها لسبعة علماء المعين أمثلة 

على التمّيز البحثي والريادة في خدمة 
مجتمعنا.أعتبر الفائزين من الجامعة 

األميركية مناضلين وناشطين من أجل غد 
أفضل، ونماذج لألمل بمستقبل أفضل. 

ولكني حين أتكلم عن الريادة في الخدمة، 
ال استطيع أن أفكر في غير المسارات 
المهنية لجورج طعمه، ولمعين حمزه 

اللذين بذال ذاتيهما لتحقيق الصالح 
العام طوال عقود من الزمن وهو ما أبقى 

لبنان، وال يزال، دولة قابلة للحياة للبحاثة 
وإلغداق المعرفة

 بهذه المناسبة، ال بد من التنويه 
بالجهود التي يقوم بها المجلس من رعاية 

الطاقات العلمية، ومن دعم مشاريع 
البحوث في مختلف التخصصات العلمية، 

ومن تقديم منح لمتفوقي الثانوية العامة 
وطالب الدكتوراه. يضاف الى ذلك ما 

يعهد اليه من قبل الوزارات واالدارات 
الرسمية البداء المشورة العلمية بغية 

اتخاذ القرارات الالزمة فاصبح المجلس 
الساعد العلمي للدولة نظرا لحسن تنفيذه 
المهام والمسؤوليات بشفافية ومصداقية 

في األداء 

 ساهمت سياسة الشراكة والتعاون مع 
المجلس بتقدم الجامعة اللبنانية السيما 

كلياتها التطبيقية التي احتلت مواقع 
مرموقة وحقق باحثوها انجازات كبيرة 

وجوائز عالمية ومحلية. يؤكد منح باحث 
أو أكثر جائزة التمّيز العلمي، للعام الثاني 

على التوالي، أن المؤسسات الرسمية 
يمكن لها أن تتألق وتتفوق على عكس ما 
يشاع، فيعتبر هذا التقدير اعترافاً بدور 

الجامعة اللبنانية المتقدم

 اعتمدت لجنة جوائز المجلس على 
المعايير الدولية المعمول بها حاليا 

في العالم ومنها عدد االستشهادات 
والتنويهات وأهمية نتائج البحوث، 

فالمقاييس المعتمدة هي علمية بحتة 
والغاية من الجائزة تحفيز البحث. فمهما 

كانت األحوال االجتماعية احيانا غير 
مشجعة اال أن البحث العلمي الناجح ال 

يتوقف

 تناولت الدورة السادسة لجوائز التمّيز 
العلمي هذا العام طيفا جديدا من المحاور 

في العلوم األساسية والهندسية والعلوم 
الطبية والصحة العامة والبيئة واالدارة 
والمجتمع. ينضم اليوم سبعة علميين 

جدداً إلى زمالئهم الثالثة والثالثين 
الذين سبق لهم ونالوا التمّيز في الدورات 
الخمس األخيرة. اعتمدت لجان التحكيم 

مجموعة متطورة من المعايير والمؤشرات 
التحكيمية لتصنيف الفائزين واختيارهم. 

ونحن على يقين بأن اختيار الباحثين 
مدعاة فخر واعتزاز لعائالتهم ولكل أطياف 

المجتمع العلمي واألكاديمي في لبنان

من اليمين: زين الدين، دّكاش، طعمه، فليفل، خوري، حمزه

رئيس جامعة القديس يوسف سليم دّكاش

رئيس الجامعة األميركية في بيروت فضلو خوري

األمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل

عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية حسن 
زين الدين

رئيس مجلس اإلدارة جورج طعمه

األمين العام للمجلس معين حمزه
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نبذة عن سيرة الباحثين المكرّمين

الدكتور هادي كنعان
جامعة القديس يوسف

حـاز الدكتـور هـادي كنعـان علـى شـهادة  الدكتـوراه مـن 
معهـد التكنولوجيـا العالـي فـي كنـدا فـي العـام 2002 
فـي اختصـاص الهندسـة الكهربائيـة ونـال جائـزة أفضـل 
عينـه.  الكنـدي  المعهـد  مـن   2002 للعـام  دكتـوراه 
اليـوم اسـتاذ فـي كليـة الهندسـة ومنسـق برنامـج  وهـو 
الماجسـتير البحثـي فـي الطاقـة المتجـددة فـي "جامعـة 
نـال  و2016،   2014 العاميـن  فـي  يوسـف".  القديـس 
كنعـان جائـزة أفضـل مشـروع بحـث ضمـن برنامـج انجـازات البحـوث الصناعيـة 
فـي لبنـان " LIRA". لديـه 35 بحثـا فـي مجـالت علميـة عالميـة محّكمـة وأكثـر 
مـن 140 بحـث قدمـت فـي مؤتمـرات عالميـة متخصصـة. تركـزت بحوثـه، خـالل 
السـنوات الخمـس األخيـرة، علـى ادخـال التكنولوجيـا الحديثـة لتحسـين نوعيـة 
الطاقـة الكهربائيـة وادخـال الطاقـة المتجددة ضمن شـبكات الكهرباء التقليدية. 

الدكتور علي طاهر
الجامعة األميركية في بيروت

بعـد تخرجـه مـن كليـة الطب فـي العام 
1986، نـال الدكتـور علـي طاهـر زمالـة 
العـام  فـي  لألطبـاء  الملكيـة  الكليـة 
جامعـة  مـن  دكتـوراه  وشـهادة   ،2011
العـام 2012.  "ليـدن" فـي هولنـدا فـي 
رئيـس  منصـب  اليـوم  طاهـر  ويشـغل 
الداخلـي  الطـب  دائـرة  فـي  األبحـاث 
للجامعـة  التابـع  للسـرطان  باسـيل  نايـف  معهـد  مديـر  ونائـب 
أمـراض  شـأن  فـي  علمـي  مقـال  مـن 450  أكثـر  لـه  األميركيـة. 
التالسـيميا وفقـر الـدم المنجلـي وغيرهـا وله مشـاركة كبيرة في 
وضـع مبـادئ توجيهيـة لعالج مرض التالسـيميا مـن قبل "اتحاد 

الدولـي".  التالسـيميا 

الدكتور فؤاد الحاج حسن
الجامعة اللبنانية

حـاز الدكتـور فـؤاد الحـاج حسـن علـى 
مـن  النظريـة  الفيزيـاء  فـي  دكتـوراه 
العـام  فـي  الفرنسـية   "Metz " جامعـة 
 ،2008 العـام  منـذ  ويتـرأس،   2000
الجوامـد  فيزيـاء  أبحـاث  مجموعـة 
اللبنانيـة  العلوم-الجامعـة  كليـة  فـي 
ويديـر حاليـا مركـز البحـوث والتحاليـل 
فـي العلـوم البيئيـة فـي "المعهـد العالـي للدكتـوراه فـي العلـوم 
والتكنولوجيا".لـه 90 بحـث علمـي فـي مجـاالت علميـة عالميـة 
متخصصـة وتتركـز أبحاثـه النظريـة علـى جزيئـات اسـتراتيجية 
الطاقـة  مجـاالت  فـي  المسـتخدمة  المـواد  فـي صناعـة  تدخـل 
وتـم   H-index 22 بحثـي  مؤشـر  ولديـه  والاليـزر.  الشمسـية 

مـرة.   1550 ابحاثـه  الـى  الرجـوع 

الدكتورة نجاة عون صليبا
الجامعة األميركية في بيروت

علـى  صليبـا  نجـاة  الدكتـورة  حصلـت 
الكيميـاء  فـي  بكالوريـوس   شـهادة 
العـام  فـي  اللبنانيـة"  "الجامعـة  مـن 
فـي  الدكتـوراه  شـهادة  وعلـى   1986
العلـوم الفيزيائيـة مـن "جامعـة جنـوب 
وبعدهـا   1999 العـام  فـي  كاليفورنيـا" 
فـي  األميركيـة  ب"الجامعـة  التحقـت 
بيـروت" فـي العـام 2001 وتديـر حاليـا مركـز " حمايـة الطبيعـة". 
لصليبـا مؤشـر بحثـي H-index 21  وتـم الرجـوع الـى ابحاثهـا 
1641 مـرة، وتعتبـر أحـد الخبـراء المعتمديـن مـن قبـل "منظمـة 
الصحـة العالميـة" لمراجعـة وتحديـد معاييـر نوعيـة الهـواء فـي 

والعالـم.  أفريقيـا  وشـمال  األوسـط  الشـرق  منطقـة 

الدكتورة ديما جمالي
الجامعة األميركية في بيروت

التحقـت الدكتـورة ديمـا جمالـي ب"الجامعـة األميركيـة 
في بيروت" في العام 2003 بعد نيلها شهادة الدكتوراه 
فـي السياسـة االجتماعيـة واالدارة مـن جامعـة "كنـت" 
البريطانيـة فـي العـام 2001، وشـهادة الماجسـتير فـي 
علـم االجتمـاع مـن جامعة "سـان خوسـيه" األميركية. لها 
مؤشر بحثي H-index 19  وتم الرجوع ألبحاثها 1300 
محكمـة.  علميـة  مقالـة  و70  كتـب  خمسـة  ولهـا  مـرة 
فـازت جمالـي بالعديـد مـن األلقـاب والجوائـز ومنهـا شـخصية العـام 2015 مـن 

"المنظمـة العربيـة للمسـؤولية االجتماعيـة" . 

اسكندر سرسق
المجلس الوطني للبحوث العلمية

للجيوفيزيـاء  الوطنـي  المركـز  سرسـق  اسـكندر  أسـس 
العـام  حتـى  واداره   1975 العـام  فـي  للمجلـس  التابـع 
و2016.وأنجـز   1999 األعـوام  بيـن  ثـم  ومـن   1993
بحـوث  لتطويـر  عمـل  خطـة  وضـع  اسـتثنائية  بكفـاءة 
علـم الـزالزل والمغناطيسـية األرضيـة ووضـع وتحديـث 
الخريطة الزلزالية للبنان وأنجز، بالتعاون مع المؤسسـة 
الموازيـة  البحـر  الفرنسـية " IFREMER" خريطـة قعـر 
 ."Bathymetric map  " غربـا  كلـم   100 حتـى  والممتـدة  اللبنانـي  للشـاطئ 

الدكتور نسيم فارس
جامعة القديس يوسف

الدكتـوراه  شـهادة  علـى  فـارس  نسـيم  الدكتـور  حصـل 
فـي علـم وظائـف األعضـاء فـي العـام 1997 مـن جامعـة 
فـي "جامعـة  أسـتاذا وباحثـا  الفرنسـية. عّيـن  "بواتييـه" 
القديـس يوسـف" فـي العـام 1998، وهو مؤسـس ومدير 
مختبـر األبحـاث الفيزيولوجيـة. نشـر فـارس 27 مقالـة 
علميـة مرجعيـة ونجح بإدخـال مناهج تجريبية متقدمة 
حيـوي  مؤشـر  وجـود  وأثبـت  القلـب،  قصـور  شـأن  فـي 

جديـد مرتبـط بالتليـف الكلـوي. 
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كلمات الباحثين المكرّمين

نسيم فارس
أود أن أتوجه بجزيل الشـكر للمجلس الوطني للبحوث العلمية لمنحي هذه الجائزة، واخص بالشـكر 
أميـن عـام المجلـس البروفسـور معيـن حمـزه، ولجامعـة القديـس يوسـف ورئيسـها البروفسـور سـليم 
البروفسـورة دوال كـرم سـركيس، وعميـد كليـة  الجامعـة لألبحـاث  اليسـوعي ونائـب رئيـس  دكاش 
الطـب البروفسـور روالن طنـب، والصديـق البروفسـور روجيـه لطيـف، والبروفسـور فيكتـور جبـارة، 
والزميـل الدكتـور يواكيـم صليبـا وفريـق العمـل وتالمذتي الباحثيـن واهلي وعائلتـي الصغيرة )زوجتي 
وأوالدي(. يذكـر العالـم البـرت انشـتاين "ال تكافـح مـن أجـل النجـاح، بـل كافـح من أجـل القيمة" وهذه 

هـي القيمـة التـي يعمـل عليهـا المجلـس مـن خـالل تكريـم الباحثيـن. 

هادي كنعان
للمجلـس  واالمتنـان  الشـكر  بجزيـل  أتقـدم 
الـى  الهادفـة  المبـادرة  هـذه  علـى  الوطنـي 
االشـارة  مـع  اللبنانييـن  الباحثيـن  مكافـأة 
الـى ان الباحـث اللبنانـي ال يقـل كفـاءة عـن 
الباحـث األجنبـي في حال توافـر االمكانيات 
المطلوبـة. واشـكر جامعـة القديـس يوسـف 
بيـروت  فـي  للهندسـة  العالـي  والمعهـد 
وأهـدي  للفرنكفونيـة  الجامعيـة  والوكالـة 
وأوالدي  وزوجتـي  لعائلتـي  الجائـزة  هـذه 

ووالـدي.  والدتـي  وإلـى 

فؤاد الحاج حسن
شـرف عظيـم لـي أن أقـف اليـوم مكرمـا بعـد 
رحلـة طويلـة، اذ كنـت طالبا في كلية العلوم 
فـي "الجامعـة اللبنانيـة" منـذ عشـرين سـنة 
الكليـة عينهـا.  فـي  ثـم اسـتاذا  ونيـف ومـن 
تعتبـر الجامعـة الوطنيـة، التـي يسـكن حبهـا 
اللبنانييـن  لجميـع  مـالذا  أضلعـي،  بيـن 
الـى  بهـا  يعبـرون  التـي  الخـالص  وخشـبة 
النـور والمعرفـة اذ خّرجـت ثلـة مـن  شـاطئ 
المنـارات العلميـة التـي رفعـت اسـم الوطـن 

االنسـاني. الرقـي  فـي  وسـاهمت 

اسكندر سرسق
البحثـي  المركـز  تأسـس   ،1975 العـام  فـي 
الـوزراء  مجلـس  مـن  بقـرار  للمجلـس  األول 
ومهمتـه األساسـية مراقبـة النشـاط الزلزالـي 
علـى  الهـزات  أثـر  مـن  التخفيـف  بهـدف 
أرض الوطـن. وبعـد سـنوات عـدة، توافـرت 
شـبكة  وتطويـر  إلنشـاء  الضروريـة  الوسـائل 
خاللهـا  مـن  يمكـن  حديثـة  جيوفيزيائيـة 
بالغـة.  بدقـة  الزلزاليـة  البـؤر  تحديـد 
وبمناسـبة التمّيـز الـذي أحصـل عليـه اليوم، 
باإلمتنـان  أشـعر  اننـي  أذكـر  أن  يهمنـي 
ولشـركائي  طعمـه،  ولجـورج  حمـزه  لمعيـن 
روبـي كلنـك وشـارل تابـت ولمارليـن براكـس 
ورشـيد جمعـة ولكابـي خلـف وميـالد فخـري 
نهـرا  ووليـد  شـربل  والنطـوان  عطـوي  وروال 

نيكـول.  ولزوجتـي  عـالم  وسـيريل 

ديما جمالي
مـن  بهـا  زّودنـي  التـي  الثقـة  علـى  المجلـس  أشـكر 
خـالل منحـي هـذه الجائـزة التـي أعتـّز بهـا كثيـرا. 
انهـا لفتـة نبيلـة تشـجع اآلخريـن علـى المضـي فـي 
طريـق التقـدم العلمـي بمـا فيه خير بالدنـا وأبنائنا. 

نجاة عون صليبا
أنا أؤمن أن على كّل فرد مسـؤولية وال سـيما 
العلمـاء،  فـال يجـب أن يجلـس الباحثـون فـي 
أعّبـر  بالخـارج.  معنييـن  غيـر  مختبراتهـم 
تحقيـق  فـي  سـاهم  مـن  لـكل  امتنانـي  عـن 
السـنوات  هـذه  مـّر  علـى  النجاحـات  هـذه 
بتفـان ونشـاط. وأشـكر المجلـس علـى ثقتـه 
وأعلـن عـن اسـتعدادي الدائـم للتعـاون معـه 
فـي خدمـة المجتمـع والبيئـة وأشـكر زوجـي 

وأمـي وأبـي علـى الدعـم. 

علي طاهر
الممّيـزة  الوطنيـة  النخبـة  التكريـم بحضـور  ان 
لـي  عظيـم  شـأن  العلمـي  التمّيـز  جائـزة  لنيـل 
بامتيـاز،   انهـا جائـزة وطنيـة علميـة  ولعائلتـي. 
فشـكرا لكل من سـاعدني من عائلتي واسـاتذتي 
لمرضـى  وشـكرا  رحلـوا،  كبـار  رأسـهم  وعلـى 
التالسـيميا الذين منحوني الثقة قبل أن أصف 
لهـم العـالج. شـكرا أمـي، لقـد تعلمـت منـك مـا 
لبنانيـة  ام  جائـزة  انهـا  الكتـب،  فـي  أجـده  لـم 

جنوبيـة صرفـت حياتهـا مـن أجلنـا جميعـا. 
كبـرت  ومهمـا  األمـور  تعاظمـت  ومهمـا 
وحلمـي  األول  طموحـي  كان  التطلعـات، 
الدائـم أن أجـد الطـالب والباحثين الشـباب 
فـي قمـة العطـاء العلمـي والبحثـي مـن أجـل 
أن يكـون العلـم أسـاس بنـاء الوطن وأن تكون 
المحبة السـياج الحصين في سـبيل التقدم. 
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Remise des bourses CNRS-L aux doctorants et aux chercheurs de L’USJ

Le CNRS-L et l’université Saint-Joseph ont célébré, 

le 21 décembre 2016, la remise des certificats de 

bourses de doctorats à 10 étudiants en thèse et ont 

honoré les 10 projets qui ont profité cette année de 

l’appui du CNRS. 

Le recteur de l’USJ Pr. Salim Daccache a signalé 

que « des dizaines d'étudiants parmi les premiers 

au bac libanais ont choisi l'USJ et sont des boursiers 

à égalité du CNRS et de l'USJ. Quelques 26 boursiers 

en thèse de doctorat mènent leurs recherches, aidés 

conjointement par l'USJ et le CNRS. Des dizaines de 

projets de recherche scientifiques en tous domaines 

sont parrainés par le CNRS ».

De son côté, le secrétaire général du CNRS Professeur 

Mouin Hamze a indiqué les chiffres qui témoignent 

du partenariat fructueux entre L’USJ et Le CNRS : Entre 

2013 et 2015, 20 boursiers de doctorat ont bénéficié 

du programme joint de bourses doctorales, auxquels 

s’ajoutent les 10 nouveaux de cette année. L’USJ ainsi 

récolte plus de 16% de la totalité des 138 bourses 

doctorales en cours. Sur la même période, 21 projets 

de recherche à l’USJ ont été subventionnés par le CNRS. 

Quant aux programmes des bourses universitaires 

dédiées aux premiers du Baccalauréat libanais, 56 

étudiants sur un total de 246 boursiers ont choisi 

l’Université Saint Joseph de Beyrouth pour leurs études. 

نّظــم المجلــس الوطنــي للبحــوث العلميــة احتفــاالً تكريميــاً للباحثيــن 
والطــالب فــي الجامعــة اللبنانيــة الذيــن حصلــوا علــى دعــم مــن المجلــس، 
فــي 29 تشــرين الثانــي 2016، بحضــور رئيــس الجامعــة اللبنانيــة الدكتــور 
فــؤاد أيــوب ورئيــس مجلــس اإلدارة للمجلس الدكتور جــورج طعمه واألمين 
العــام للمجلــس الدكتــور معيــن حمــزه، وعميــد كليــة العلــوم الدكتــور 
حســن زيــن الديــن، وعميــدة كليــة الصحــة الدكتــوره نينــا ســعدالله زيــدان، 
وممثــل االســاتذة لــدى مجلــس الجامعة الدكتــور علي رحــال، ومدير الهيئة 

الوطنيــة للطاقــة الذريــة التابعــة للمجلــس الدكتــور بــالل نصولــي. 
بلــغ عــدد طــالب الدكتــوراه الذيــن اســتفادوا من برنامج المنــح 28 طالبا. 

وبلــغ عــدد الباحثيــن الذين تّم قبول مشــاريعهم 66. 
وشــّدد أيــوب علــى » أن دعــم المجلــس لمشــاريع األبحــاث فــي الجامعــة 

اللبنانيــة دليــل علــى متانــة  الشــراكة و التعــاون، و علــى قــدرة االســاتذة 
الباحثيــن علــى اختيــار مشــاريع ممّيــزة وقــادرة علــى المنافســة والحصــول 

علــى الدعــم".
ولفــت حمــزه الــى توقيــع شــراكة أكاديميــة وعلميــة بيــن المجلــس 
جديديــن  ماســتر  برنامجــي  إطــالق  خــالل  مــن  اللبنانيــة  والجامعــة 
متخصصيــن فــي أمــن وأمــان اســتعماالت أشــعة الليــزر وفــي التنــوع 
الحيــوي للمــوارد البحريــة والتــي يســاهم المجلــس فيهــا مــن خــالل 
اإلمكانيــات البشــرية والتقنيــة المتوافــرة  فــي الهيئــة اللبنانيــة للطاقــة 
ــه توجــد حاجــة ماســة  ــي أن ــوم البحــار. واعتبــر نصول ــة ومركــز عل الذري
لنظــام  الحمايــة االشــعاعية وفقــا  فــي  لمتخصصيــن يحملــون شــهادة 

عالميــًا.  المعتمــد  )كوريــكال( 

تكريم طالب الدكتواه والباحثين في الجامعة اللبنانية

أخبار المجلس نشرة البحث العلمي06 العدد 185 | كانون الثاني - شباط | 2017 



AUB and the National Council for Scientific Research 

(CNRS) honored doctoral students, undergraduates, and 

faculty who received CNRS scholarships and grants for 

the academic year 2016-17. The names of 46 awardees 

were announced in the presence of AUB President, Dr. 

Fadlo R. Khuri, and CNRS Secretary General, Dr. Mouin 

Hamze.

For the first time, faculty and students, both 

undergraduate and doctorate, were honored in one 

official ceremony organized by the Office of Financial 

Aid, the Graduate Council, and the Office of Grants and 

Contracts. This year, a total of $480,000 of CNRS funding 

was allocated for 14 undergraduate scholarships 

and grants in support of research projects for 12 PhD 

candidates and 20 faculty members.

“The remarkable support from CNRS to AUB shows 

the commitment of the Council to fostering and 

enhancing research environments in notable academic 

institutions in Lebanon such as AUB,” said Dr. Rabih 

Talhouk, Graduate Council Chairperson. “It also reflects 

a commitment by AUB to its constituents and to CNRS 

that it will sustain its leading role as an outstanding 

educational and research institute in Lebanon and the 

region.”

Dr. Hamze acknowledged the importance of AUB’s 

output of research in publications, high impact factor 

journals, and corresponding high citation indexes. He 

also congratulated AUB on its 150th anniversary.

“We join many others in recognizing the exceptional 

contribution of this University, its leadership and its 

professors, to education and research, both nationally 

and internationally.  Over the course of your history, 

150 years, and ours, 54 years, the CNRS has been 

honored and proud of a partnership that started since 

the very first days of our establishment in 1962 and 

developed over a common vision of enhancing research 

and capacity in and for Lebanon”, said Dr. Hamze.

The road ahead is difficult; but it is filled with hope 

and that hope is stronger when we see so many bright 

and successful, young and senior faces, researchers 

and students who are committed to the greater good 

through the discovery of truth,” said President Khuri.

Source: AUB Website

Recipients of CNRS national scholarships and grants honored at AUB

كــّرم "المجلــس الوطنــي للبحــوث العلميــة" الطــالب األربعة مــن "جامعة 
بيــروت العربيــة" الذيــن حصلــوا علــى منــح الدكتــوراه مــن قبــل المجلــس 
الدراســي  للعــام  وطالبيــن   ،2016-2015 الدراســي  للعــام  )طالبيــن 
2016-2017(. وترّكــز اللقــاء بيــن األميــن العــام للمجلــس الدكتــور معيــن 

حمــزه ومديــرة برنامــج منــح الدكتــوراه فــي المجلــس الدكتــورة تمــارا 
الزيــن ورئيــس "جامعــة بيــروت العربيــة" الدكتــور عمــرو جــالل العــدوي 
وعمــداء كليــات الجامعــة علــى تعزيــز ســبل التعــاون والشــراكة بيــن 

ــس والجامعــة.  المجل

تكريم طالب الدكتوراه في "جامعة بيروت العربية" الحاصلين على منح المجلس
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جائزة المجلس الوطني للبحوث العلمية للتمّيز العلمي
الدورة السابعة – 2017

للتمّيـز  سـنوية  جائـزة  العلميـة  للبحـوث  الوطنـي  المجلـس  يطلـق 
قامـوا  الذيـن  لبنـان  فـي  العلمييـن  للباحثيـن  منـه  تقديـراً  العلمـي، 
لخلـق  منـه  وسـعيًا  اختصاصهـم،  مجـال  فـي  متمّيـزة  بإنجـازات 
مبـادرات تعـزّز اإلبـداع واالبتـكار والتحفيـز فـي إطـار بيئـة حاضنـة 

لبنـان. فـي  المجـدي  العلمـي  للبحـث 

مـن  فـي كل  البحثيـة  المحـاور  أحـد  فـي  سـنوية  جائـزة  تسـند 
التاليـة: األساسـية  المجـاالت 

العلوم األساسية والهندسية
العلوم الطبية والبيولوجية والصحة العامة

العلوم الزراعية والبيئية
علوم اإلنسان والمجتمع

وباإلضافـة إلـى الجوائـز األربـع، يمنـح المجلـس "جائـزة االنجـاز العلمـي" 
تكريمـًا للباحثيـن اللبنانييـن المخضرمين الذين قّدموا خالل مسـيرتهم 
وشـّكلت  العلـوم  حقـول  كافـة  فـي  ممّيـزة  بحثيـة  خدمـات  العلميـة 
والتنميـة  البحـوث  تطويـر  فـي  سـاهمت  بـارزة  إنجـازات  أعمالهـم 

لبنـان. فـي  والمجتمـع 

يثبتـون  الذيـن  للمرشـحين  الفائزيـن  اختيـار  فـي  األولويـة  تعطـى 
تحقيقهـم إنجـازات بحثيـة مبتكـرة فـي محـاور علميـة اسـتراتيجية 
والتطويـر  العامـة  والصحـة  البيئـة  علـى  اإليجابـي  باألثـر  تّتصـف 

لبنـان. فـي  المجتمعيـة  والتحديـات  التكنولوجـي 

الترشيح
دائـم  بشـكل  العامليـن  اللبنانييـن  الباحثيـن  لكافـة  الترشـيح  يحـق 
فـي الجامعـات أومراكـز البحـوث والذيـن نّفـذوا أبحاثهـم فـي إحـدى 

المؤسسـات البحثيـة أو األكاديميـة فـي لبنـان.
كمـا تعطـى األولويـة للباحثيـن الذيـن سـبق وتعاقـدوا مـع المجلـس 
فـي برنامجـه لدعـم البحـوث العلمية، ونّفذوا مشـاريع صدرت عنها 

مقـاالت علميـة محّكمـة.
جائـزة  ونالـوا  سـبق  الذيـن  الباحثـون  الترشـيحات  مـن  يسـتثنى 

العلمـي. للتمّيـز  المجلـس 

آلية الترشيح
األساسـية  )العلـوم  األربـع  السـنوية  للجوائـز  الترشـيحات  فـي 
والهندسـية، العلـوم الطبيـة والبيولوجيـة والصحـة العامـة، العلـوم 

الزراعيـة والبيئيـة وعلـوم اإلنسـان والمجتمـع( يمكـن للباحـث أن 
يقّدم ترشـيحه بنفسـه، كما يمكن أن يقترح هذا الترشـيح من قبل 
زمـالء آخريـن أو مـن قبـل المؤسسـة التـي يعمـل فيهـا. فـي حيـن 
يشـترط لجائـزة اإلنجـاز العلمـي أن تتقـّدم بالترشـيح جّهـة علمّية أو 
أكاديمّيـة موثوقـة مـع مبـرّرات الترشـيح والمسـتندات المتعّلقـة 

باالنجـازات المحّققـة وأهّميتهـا العلميـة و/أو التقنّيـة.

الجائزة
البحـث"،  فـي  "التمّيـز  شـهادة  الفائزيـن  للباحثيـن  المجلـس  يقـّدم 
باإلضافـة إلـى جائـزة ماليـة قدرهـا تسـعة مالييـن ليـرة لبنانيـة. كمـا 
يمكـن للمجلـس اعتبـار الفائـز عضواً في هيئـة تحرير المجلة العلمية 

اللبنانيـة ولجـان التحكيـم المتخّصصـة لديـه.

ملف الترشيح
يتضّمن ملف الترشيح المستندات التالية:

اسـتمارة   )2( المرشـحة،  الهيئـة  أو  الباحـث  مـن  ترشـيح  )1( رسـالة 
www.cnrs.( االلكترونـي  المجلـس  المتاحـة علـى موقـع  الترشـيح 
قائمـة   )3( فيهـا،  الـواردة  للتعليمـات  وفقـًا  إكمالهـا  بعـد   )edu.lb
بمنشـورات الباحـث للسـنوات الخمـس األخيـرة اعتبـاراً مـن العـام 
الدوليـة  البيبليوغرافيـة  القواعـد  وفـق  المراجـع  )تذكـر   2012
مؤتمـرات،  وقائـع  مقـاالت، كتـب،  أنواعهـا:  حسـب  تبويبهـا  بعـد 
ملخصـات، ملصقـات، مراجعـة علميـة، تقاريـر تقنيـة(، علـى أن يرفق 

لـكل منشـور. األولـى  الصفحـة  الملـف بصـورة عـن 

التقييم
يتـم تقييـم ملفـات المرشـحين المسـتوفية شـروط الجائـزة مـن قبـل 
لجـان علمّيـة متخّصصـة وفقـًا للمعايير المعتمدة عالميـًا فيما يتعلق 

بجـودة األبحـاث وأهميتهـا فـي خدمـة المجتمع.

موعد تقديم الترشيح
 awards@cnrs.edu.lb الموقـع:  إلـى  الكترونيـًا  الطلبـات  ترسـل 

خـالل الفتـرة الممتـدة مـن 10 شـباط ولغايـة 10 نيسـان 2017.

اإلعالن عن الفائزين:
للبحـوث  الوطنـي  المجلـس  بجائـزة  الفائزيـن  عـن  اإلعـالن  سـيتم 
العلميـة للتمّيـز العلمـي 2017 فـي احتفـال خـاص ينّظمـه المجلـس 

العـام 2017. الثانـي مـن  النصـف  الغايـة خـالل  لهـذه 
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To recognize scientists who excelled in conducting 

research in different scientific disciplines in Lebanon, 

and as part of its policy to reinforce scientific 

research and innovation and to direct that research 

to respond to the needs of the country, the National 

Council for Scientific Research (CNRS) established an 

annual award for research excellence for each of the 

following disciplines: 

• Engineering and basic sciences.

• Medical, biological and public health sciences.

• Agricultural and environmental sciences.

• Human and social sciences.

In addition to the four awards, CNRS offers a “CNRS 

Excellence Career Award” to senior scientists who 

contributed through their career to outstanding 

research achievements in different scientific 

disciplines, contributing to the advancement of 

research and development in Lebanon. Priority in 

selecting the awardees will be given to those who 

demonstrated innovative research achievements 

with a positive impact on the environment, public 

health, technological development and societal 

challenges in Lebanon.

Nomination Eligibility: All Lebanese scientists 

working permanently in Lebanon and implemented 

their research in any Lebanese research or academic 

institute, can be nominated for these awards.

Priority will be given to researchers who 

implemented research projects with support from 

the CNRS Grant Research Program and whose 

results were published in refereed scientific journals. 

Scientists who previously received the CNRS 

Research Excellence Award will be excluded.

Submission: For the main four annual awards 

(Engineering and basic sciences, Medical, biological 

and public health sciences, Agricultural and 

environmental sciences, Human and social sciences), 

researchers can be self-nominated or nominated by 

colleagues or through the institutions where they 

work.

As for the “Excellence Career Award”, nominations 

can only be made by an accredited academic or 

research institution indicating justification for their 

nomination including its scientific or technological 

importance, with full documentation of research 

achievements.

The award: Awardees will receive a certificate of 

research excellence in addition to a check for nine 

million Lebanese pounds. Awardees can be selected 

by CNRS to serve as members of the editorial board 

of the “Lebanese Science Journal” and/or contribute 

to CNRS research projects evaluation committees.

Nomination file: The nomination file includes: 

(1) nomination letter from the candidate or his 

institution or from a colleague, (2) completed 

application form which is available on the CNRS 

website (www.cnrs.edu.lb/awards2017.html) and 

it includes all the details on how to complete it, (3) 

publication list of the candidate covering the last 

five years from 2012 (references should be cited 

according to international bibliographical rules and 

should be arranged in separate sections for articles, 

books, proceedings, abstracts for oral presentations, 

abstracts for posters, review articles and technical 

reports) and a copy of the first page of each article.

Evaluation: Candidates files will be reviewed by 

specialized scientific committees and assessed on 

the basis of internationally accepted indicators for 

research excellence that focus on quality and impact 

in serving societal needs. 

Application date: Applications can be sent to the 

following address awards@cnrs.edu.lb during the 

period February 10-April 10, 2017

 

Announcement of awardees names: The awardees 

of the CNRS Research Excellence Award 2017 names 

will be announced in a special event organized by 

CNRS during the second half of 2017.

National Council for Scientific Research
CNRS Seventh Annual Research Excellence Award, 2017
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La chercheuse associée et la directrice du programme de 

bourses doctorales au Conseil National de la Recherche 

Scientifique-Liban (CNRS-L) Dr. Tamara ElZein a représen-

té le Secrétaire général du CNRS-L, Professeur Mouin 

Hamzé à la 9ème Assemblée Générale de la CONFREMO 

organisée conjointement par la conférence des Recteurs 

de la Région de Moyen-Orient (CONFREMO) et l’Université 

d’Alexandrie avec le soutien de l’Agence Universitaire 

de la Francophonie (AUF) les 21 et 22 novembre 2016 à 

l’Université d‘Alexandrie (Egypte). 

Après concertation avec les présidents des universités, 

le Président de la CONFREMO et le Directeur régional de 

l'AUF proposent aux participants de tenir la prochaine 

assemblée générale à l'Université des Arts, Sciences 

et Technologies  au Liban (AUL) et la conférence régio-

nale sur la gouvernance du numérique à l'Université 

Islamique du Liban. Les participants ont également con-

venu sur les projets futurs à mettre en place.

Dr. ElZein a été également invitée à intervenir aux ate-

liers dédiés à la gouvernance de la recherche (structura-

tion et financement), organisés en parallèle à l’Assemblée 

Générale. Elle a consacré sa présentation à la politique 

adoptée par le CNRS-L au niveau de la structuration, le 

pilotage, et le financement de la recherche au Liban, ainsi 

qu’aux diverses actions entreprises par le CNRS-L pour 

atteindre ses objectifs stratégiques.

XIème Assemblée Générale de la Conférence des 
Recteurs de la Région du Moyen-Orient (CONFREMO) 

ثالثة مشاريع مقبولة ضمن برنامج التعاون البحثي اإليطالي اللبناني

وافـق برنامـج التعـاون البحثي اإليطالي اللبناني على قبول ثالثة مشـاريع 
اللبنانـي  الفريقيـن  قبـل  مـن  المشـاريع  تقييـم  بعـد  مشـتركة  بحـث 

وااليطالي. وكان قد بلغ عدد المشـاريع المقّدمة 11 مشـروعا، اسـتوفت 
أربعـة مشـاريع منهـا فقـط شـروط البرنامـج ومعاييـره.  

الئحة مشاريع برنامج التعاون البحثي اللبناني االيطالي )إعالن 2017-2016(

Joint Research Project Italian Institution/Researcher Lebanese Institution/
Researcher

Budget

Study of the climatic and 
hydrological trends in 
Lebanon and implications 
with water resources 
management

"Dott. LAPENNA Vincenzo
Istituto di metodologie per l'analisi 
ambientale (CNR)"

"Dott. SHABAN Amin
Natioanl Council for 
Scientific Research, 
Remote Sensing Center"

5000 Euros per 
year (duration 2 
years)

Multi-mycotoxin occurrence 
in Lebanese and Italian 
spices and herbs

"Dott. SOLFRIZZO Michele
Istituto di scienze delle produzioni 
alimentari (CNR)"

"Dott. FAKHOURY Rajaa
Beirut Arab University 
"BAU"

5000 Euros per 
year (duration 2 
years)

Radio Frequency Energy 
Harvesting for Wireless 
Rechargeable Sensor 
Networks

"Dott. VIRONE Giuseppe
Istituto di elettronica e di 
ingegneria dell'informazione e 
delle telecomunicazioni (CNR)"

"Dott. COSTANTINE Joseph
American University of 
Beirut (AUB)"

5000 Euros per 
year (duration 2 
years)
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Within the framework of the CADMOS-S Project on 

“Maritime Archeology in Sidon and Tyre,” a collaboration 

between the National Council for Scientific Research – 

Lebanon (CNRS-L) and the Honor Frost Foundation (HFF); 

a Seminar on the Management of Research Data at Sea 

was held on January 27, 2017. 

Within the present capabilities of the CANA-CNRS 

vessel in coastal bathymetry it was possible to extend 

the activities of the Vessel towards mapping submerged 

plateaus in Sidon and Tyre that may be of archeological 

importance. 

Within this new endeavor of the CADMOS-S Project, 

research and data collected on submarine archeology 

and palaeo-landscapes poses great opportunities to 

understanding our history and culture heritage, while 

at the same time raises new concerns about the Man-

agement of Research Data at Sea. The seminar was an 

opportunity to elaborate on some of these challenges 

from both an international and national perspective.

Esteemed speakers elaborated on the various 

international and national opportunities and 

legislation for Under Water Cultural Heritage (UwCH). 

Mr. Elie Jarmache, legal expert, elaborated on the UN 

Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982) 

and the UNESCO 2001 Convention for the Protection 

of Underwater Cultural Heritage, their articulation, 

the challenges raised by their implementation, and 

the role and jurisdiction of the coastal states. Mr. 

Sarkis Khoury, Director General of the DGA, in turn 

elaborated on Lebanese Laws for the protection of 

archeological heritage and its challenges and extension 

in the fields of UwCH. Mr. Alexandre Sursock, CNRS-L 

Senior Consultant and CANA Task Manager, discussed 

the importance of the data collected at sea, its 

management and control for research purposes. While 

Mr. George Papthedorou, University of Patras, Greece, 

took stock of both international, EU and national 

legislation governing underwater exploration of 

archeological heritage and their protection, stressing 

on the important role of both local authorities for the 

awareness and education of the public in these matters. 

Management of Research Data at Sea
(Particularly Submarine Archeology)

Within the framework of EU running projects for 

enhancing EU-MED Cooperation; a Multi-Project Event is 

being held at the CNRS-L on February 15, 16 & 17 2017. 

ERANETMED 3rd Call Meeting 
Within the framework of the ERANETMED Project on 

Euro-Mediterranean Cooperation Through ERANET Joint 

Activities and Beyond; project partners and funding 

agencies will discuss the thematic and provisions for 

a 3rd Joint Call of the ERANETMED Project, supporting 

joint research projects among collaborative teams from 

both sides of the Mediterranean. 

4PRIMA Stakeholder Event -
Alignment of Research Programmes
Within the frame of the 4PRIMA Project on Partnership 

for Research and Innovation in the Mediterranean Area 

the aim of this event- organized within Work Package 

2 (CNRS-L & CIHEAM) of the project on the Alignment 

of Research at National, European and International 

level, will support dialogue among national R&I funding 

institutions, agencies & programme managers to explore 

the way forward towards common research activities 

dealing with food systems and water resources. 

MEDSPRING Science Café and Awareness Raising Event
Within the framework of the MEDSPRING Project on 

Mediterranean Science, Policy, Research and Innovation 

Gateway; The Science Café aims to present the state of the 

art and research in Early Warning Systems, Solar Energy 

Applications & Marine Research in Lebanon as case studies 

and best practices for enhanced bi-regional collaborations. 

An afternoon session will be an opportunity to raise 

awaress of H2020 Opportunities and joint Programming. 

The event will target a national audience, but is also open 

to regional partners and stakeholders. 

EU-MED collaboration opportunities 

Opening speeches: Alison Cathie (Chair,HFF); Mouin Hamze (Secretary General-CNRSL)
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كتاب تقدير
من وزير اإلقتصاد والتجارة 

تشكيل لجنة أخالقيات البحث العلمي في المجلس 

تلقـى "المجلـس الوطنـي للبحـوث العلميـة"، بتاريـخ 7 كانـون األول 2016، كتاب 
تنويـه مـن وزيـر اإلقتصـاد والتجـارة السـابق الدكتـور آالن حكيـم فـي شـأن انجـاز 
مسـح األراضـي المزروعـة قمحـا أو شـعيرا بواسـطة تقنيـة اإلستشـعار عـن بعـد ) 
االقتصـاد  وزارة  بيـن  الموّقـع  العقـد   ،2016 عـام  لموسـم   )Remote sensing
الوطنـي  والمجلـس  السـكري  والشـمندر  للحبـوب  العامـة  والتجارة-المديريـة 

العلميـة.  للبحـوث 
وورد فـي كتـاب التنويـه: "بعـد أن أنجـز المركـز الوطنـي لإلستشـعار عـن بعـد 
فـي المجلـس الوطنـي للبحـوث العلميـة عمليـة مسـح األراضـي المزروعـة قمًحـا 
وشـعيرًا بواسـطة تقنيـة اإلستشـعار عـن بعـد لموسـم عـام 2016، وحيـث أّن هذه 
العمليـة أنجـزت بطريقـة علميـة وبمهنيـة وحرفيـة عاليتين مما أضفـى مصداقية 
كبيـرة علـى هـذا العمـل وبالتالـي تحقيـق الغايـة المرجوة من الدعـم الذي تقدمه 

الـوزارة للمزارعين. 
فـإن وزارة اإلقتصـاد والتجـارة إذ تنـّوه وتثّمـن عالًيـا الجهـود التـي بذلها القيمون 
علـى المركـز الوطنـي لإلستشـعار عـن بعـد والعاملـون فيـه، تتقـدم منكـم بالشـكر 
مؤسسـتكم  بيـن  التعـاون  خـالل  مـن  تحقـق  الـذي  النوعـي  لإلنجـاز  والتقديـر 

السـكري.  للحبـوب والشـمندر  العامـة  والمديريـة 

قـرّر "المجلـس الوطنـي للبحـوث العلمية"، فـي 2016/12/21، الموافقة على 
انشـاء لجنـة متخّصصـة تسـمى " لجنـة أخالقيـات البحـث العلمـي". ترتكـز 
مهـام اللجنـة علـى اإلطـالع علـى أهـداف وبروتوكـوالت والنواتـج المتوّقعـة 
البحـوث  دعـم  "برنامـج  فـي  الدعـم  لطلـب  المقّدمـة  البحـوث  لمشـاريع 
العلميـة" أو "الوحـدات البحثيـة المشـاركة" أو تلـك المنّفـذة بالتعـاون مـع 
جهـات خارجيـة ضمـن المجلس ومراكزه أو مشـاريع منـح الدكتوراه، وإبداء 
الرأي في مدى تطابقها مع المبادىء األخالقية ل"شرعة المبادئ األخالقية 
للبحـث العلمـي فـي لبنـان" التـي أعّدهـا المجلـس بالتعـاون مع المؤسسـات 
العلميـة والجامعيـة المعنيـة بالبحـوث فـي لبنـان. وتقـوم اللجنـة باالطـالع 

علـى تقييـم اللجـان المختّصـة للمنشـورات العلميـة الصـادرة عـن المشـاريع 
المدعومـة مـن المجلـس أو عـن مشـاريع بحـوث طـالب الدكتـوراه، وإبـداء 

الـرأي فـي مـدى مالءمتهـا مـع المبـادىء األخالقيـة للشـرعة. 
تضـّم اللجنـة 8 أعضـاء: د جـورج طعمـة )رئيًسـا(، وعضويـة د.معيـن 
حمـزه، د. تميمـة الجسـر، د. مـي جـردي، د. مارليـن براكـس، والخبـراء 
اللجنـة  الـى  وينضـّم  سـراج.  د.نـادر  فـواز،  د.فـواز  سـعادة،  د.نايـف 
يمكـن  الزيـن. كمـا  نجيـم، ود.تمـارا  مـن د.اليـز  اإلداريـة كال  بصفتهـم 
للجنـة أن تسـتعين عنـد الحاجـة بمـن تـراه مناسـبا من الخبـراء من داخل  

المجلـس أو خارجـه بصفـة استشـارية مؤقتـة. 

ورشة عمل حول المنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا
فـي  اإلقتصـادي  للنمـّو  الرئيـس  المحـرّك  التكنولوجيـا  نقـل  يشـّكل 
االقتصـاد العالمـي اليـوم. تسـاهم القـدرة علـى الوصـول الـى التكنولوجيا 
تحديـد  فـي  حـّد كبيـر،  الـى  االقتصاديـة،  العمليـات  فـي  واسـتخدامها 
ومنتجيـن  مبدعيـن  مـن  األساسـيين  الالعبيـن  بيـن  التنافسـية  القـدرة 
فـي  لبنـان،  فـي  التوجـه،  هـذا  يـزال  مـا  وماليـة.  حكوميـة  ومؤسسـات 
ويعانـي  فعاليتـه.  مـن  تحـّد  مبـادرات مشـتتة  وينـدرج ضمـن  بداياتـه 
غياب األطر القانونية والتشـريعات المناسـبة لحماية االبتكار ولتسـهيل 
نقـل التكنولوجيـا مـن مرحلـة البحـث الـى تطبيقـات اقتصاديـة ممّيـزة. 
المتحـدة  األمـم  ولجنـة  العلميـة"  للبحـوث  الوطنـي  "المجلـس  ينّظـم 
االقتصاديـة واالجتماعيـة لغـرب آسـيا )االسـكوا(، برعايـة دولـة رئيـس مجلس 
التنميـة  لشـؤون  الدولـة  وزارة  مـع  وبالتعـاون  الحريـري،  سـعد  الـوزراء 
االداريـة، فـي 23 شـباط 2017، ورشـة عمـل حـول "المنظومـة الوطنيـة لنقـل 
التكنولوجيـا". تنـدرج ورشـة العمـل فـي إطـار المشـروع اإلقليمـي لإلسـكوا 
حـول "إقامـة نظـم وطنية لنقـل التكنولوجيا في بعض الدول العربية األعضاء 

فـي منظمـة اإلسـكوا )مصر، لبنـان، المغرب، تونس، وسـلطنة عمان(. يهدف 
تحديـث  خـالل  مـن  الوطنيـة،  اإلبتـكار  نظـم  قـدرات  تعزيـز  إلـى  المشـروع 
الوطنيـة  التكنولوجيـا  نقـل  منظومـة  وإنشـاء  الصلـة،  ذات  السياسـات 
مرتبطة بالجامعات والمؤسسـات البحثية لتسـهيل الشـراكة بين مؤسسـات 
المجتمـع البحثـي وقطاعـات اإلنتـاج والخدمـات - والصناعة بشـكل خاص - 

الصلـة. المدنـي ذات  المجتمـع  والجهـات الحكوميـة، ومؤسسـات 
تتـّوج ورشـة العمـل األنشـطة الوطنيـة السـابقة فـي المشـروع. اذ تم عقد، 
في تشرين األول2015  ، ورشة عمل للمعنيّين في شأن دراسة الوضع القائم 
لنقل النكنولوجيا في لبنان، ومسودة الخريطة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار. وتم تخصيص ورشة العمل، التي نظمت في آذار  2016 في مكتبة 
مجلـس النـواب، لـإلدارات الحكوميـة ذات العالقـة بالتشـريعات المتعلقـة 
باإلبداع ونقل التكنولوجيا إلعداد ورقة عمل ومناقشتها. ويتم حالّيا، وبشكل 
متواز، وضع اللمسات األخيرة على دراستين استشاريتين مرتبطتين باإلطار 

التشريعي واآلليات التنظيمية للمنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا.

أخبار المجلس نشرة البحث العلمي012 العدد 185 | كانون الثاني - شباط | 2017 



الدكتــور  العلميــة"  للبحــوث  الوطنــي  "للمجلــس  العــام  األميــن  دعــا 
ــد 2017 بحضــور  ــول العــام الجدي ــى حفــل بمناســبة حل معيــن حمــزه ال
ــة  ــر الشــؤون المالي ــور جــورج طعمــه ومدي ــس االدارة الدكت رئيــس مجل
ــّم  ــل، ت ــاس ومــدراء المراكــز. وخــالل الحف ــي عب ــة االســتاذ هان واالداري
تكريــم الزمــالء الذيــن أنهــوا خدماتهــم لبلوغهــم الســن القانونيــة وهــم: 
العامــة، أحمــد رســالن مــن  منــى آصــاف وزينــة خليفــة مــن األمانــة 
الهيئــة اللبنانيــة للطاقــة الذريــة، انطــوان شــربل مــن المركــز الوطنــي 

للجيوفيزيــاء، وتــّم تهنئــة الزميــل هشــام الحــاج حســن علــى نيلــه شــهادة 
الدكتــوراه مــن جامعــة مونبولييــه الفرنســية. يذكــر أن المجلــس فقــد 
المغفــور لهــا الزميلــة فــدوى مــراد بعــد معانــاة طويلــة مــع المــرض، رحــم 

اللــه الفقيــدة وألهــم أهلهــا وزمالءهــا الصبــر والســلوان.   
قــّدم المجلــس، خــالل الحفــل التكريمــي الــذي أقيــم فــي مقــر المجلس 
فــي 28 كانــون األول 2016، ميداليــات للمحتفــى بهــم وألهــل الفقيــدة 

تقديــرا لعطاءاتهــم وتمنــى لجميــع الزمــالء دوام الصحــة والعافيــة. 

احتفال المجلس بالعام الجديد وتكريم متقاعدي 2016

Mr. Hicham HAJJ-HASSAN a soutenu publiquement, le 

lundi 19 décembre 2016 à Montpellier,  ses travaux de 

thèse intitulés : « Les bases de données environnementa-

les : Entre complexité et simplification : Mutualisation et 

intégration d'outils partagés et adaptés à l'observatoire 

O-LiFE », devant le jury composé de : M. Mouïn HAMZÉ 

(Président du jury, CNRS-L) ; M. Jean-Luc PROBST (Rap-

porteur, ENSAT) ; Mme Maria RIFQI (Rapporteur, Paris 

II); M. Nicolas ARNAUD (Directeur de Thèse, UM,CNRS) ; 

Mme Carla KHATER (Co-Directrice, CNRS-L).

La thèse est inscrite dans le cadre de l'observatoire 

O-LiFE au CNRS-L au Liban et de l'école doctoral GAIA - 

Biodiversité, Agriculture, Alimentation, Environnement, 

Terre, Eau en partenariat avec GM - Géosciences Mont-

pellier en France.

Le jury a félicité Mr. HAJJ-HASSAN pour la qualité de 

son travail en lui décernant le titre de docteur en Géo-

matique de l'Université de Montpellier.

Dans le cadre de L’Observatoire Libano-Français de 

L'environnement (O-LiFE), Rita El-Hajj, boursière du 

CNRS-L, a soutenu sa thèse de doctorat intitulée « 

L’approche intégrative des enjeux de conservation de 

la biodiversité méditerranéenne pour la priorisation 

de la désignation des aires protégées : application au 

cas du Liban » à l’Université d’Aix-Marseille (Campus 

de Saint-Jérôme, Faculté des Sciences), devant le jury 

composé de M. Thierry Tatoni (Directeur de thèse, 

AMU-IMBE), Mme Carla Khater (co-directrice de thèse, 

CNRS-L), M. Errol Vela (co-directeur de thèse, UM-

AMAP), M. Franck Richard (Rapporteur, CEFE), M. Marc 

Beyrouthi (Rapporteur, USEK) et Mme Virginie Baldy 

(Examinatrice, AMU-IMBE).

A l’issu de la soutenance, le jury a décidé de décerner 

à Mme El-Hajj le titre de Docteur en Sciences de 

l’environnement de l’Université d’Aix-Marseille avec 

une mention très honorable.

Soutenance de la thèse de Hicham Hajj-
Hassan à l’Université de Montpellier 

Soutenance de la thèse de Rita El-Hajj à 
l’Université d’Aix -Marseille 

013أخبار المجلس العدد 185 | كانون الثاني - شباط | 2017 نشرة البحث العلمي



Les glandes apocrines : Voici d’où émane l’odeur 
de Chacun

Chez l’humain, comme chez tous 

les mammifères, l’odeur corporelle 

varie selon les individus. L’un des 

éléments déterminants de cette 

empreinte olfactive est constitué 

par une sueur bien particulière, fabriquée par les 

glandes apocrines (sudoripares).Situées près des 

poils des aisselles ou des organes génitaux, elles 

secrètent une sueur épaisse et laiteuse, chargée 

en corps gras et en phéromones (messages 

chimiques). 

La main : sa forme est propre à chacun
La silhouette de la main, son 

épaisseur, la longueur des doigts, 

la forme des articulations, les 

espaces interarticulaires.. Jusqu’à 

90 paramètres différents peuvent 

être déterminés par scanner pour 

reconstruire un profil de la main 

en trois dimensions. Pour révéler 

l’identité d’un individu, il est également possible 

d’effectuer un relevé précis de l’entrelacement des 

vaisseaux sanguins d’un doigt ou de la paume.

Le microbiote : il nous dote tous d’un profit 
bactérien 

Notre tube digestif renferme 

près de 100 000 milliards de 

bactéries, réparties en plus de 

1000 espèces. Elles forment 

toutes le microbiote intestinal. 

Définir sa composition exacte permettrait de 

différencier tous les individus entre eux. Sauf que 

ce profil bactérien ne serait pas aussi fiable que des 

empreintes digitales ou un séquençage D’ADN..En 

effet,selon l’âge ou l’alimentation, la flore située 

L’identité...Elle est partout en nous

 Il n’y a pas que les empreintes digitales qui 

peuvent permettre d’identifier une personne 

d’une façon fiable. L’ADN, mais aussi des 

caractéristiques morphologiques de nos yeux, de 

notre voix ou même de notre odeur contribuent à 

faire de chacun de nous un être unique.

Emmanuel Monnier

dans les intestins n’arrête pas de varier au cours 

de la vie !

Les cordes vocales : D’ici surgit notre empreinte 
sonore 

Sept milliards d’êtres humains ...et 

7 milliards de voix différentes !qu’il 

s’agisse de parole ou de chant, le son 

d’une voix est unique et se forme 

d’abord grâce à la vibration des 

cordes vocales. Situées dans le larynx, celles-ci 

s’apparentent plutôt à deux lèvres qui vibrent 

au passage de l’air. Plus les membranes formant 

ces lèvres sont courtes et fines, plus la vibration 

produite sera rapide et le son aigu.

L’iris : il est propre à chaque œil
Il faut y regarder de près pour que la 

différence saute aux yeux !et pourtant, 

c’est vrai, chaque iris est unique. Celui 

de l’œil droit est différent de celui de 

l’œil gauche. Une incroyable diversité 

rendue possible par un enchevêtrement dense 

et complexe de tubes fins, au diamètre inférieur 

à celui d’un cheveu. Ainsi, le motif qui colore 

les yeux est aussi personnel que le dessin des 

empreintes digitales.   

Le visage : il se dessine sous l’influence d’une 
hormone

Visage large, nez plus long, distance 

entre le menton et la bouche plus 

grande…les traits masculins du visage 

se retrouvent plus souvent chez les 

adultes exposés pendant leur vie 

fœtale à un taux plus important d’une hormone, la 

testostérone. 

Le cerveau du nourrisson : il reconnaît sa mère 
entre toutes

Les nouveau-nés reconnaissent 

immédiatement et préfèrent la voix 

de leur mère à celle d’une femme 

inconnue. Une reconnaissance vocale 

imparable, mise en place tout au long 

de la grossesse, alors que le cerveau du petit est 

déjà directement exposé à la voix de sa mère. 

Référence: Science et vie
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أصــدر المجلــس الوطنــي للبحــوث العلميــة كتاب 
"أطلــس لبنــان: التحديــات المســتقبلية" باللغتين 
الفرنســية والعربيــة. يرّكــز الجــزء األول من األطلس 
علــى الجغرافيــا السياســية اإلقليميــة، والعنــف 
السياســي الداخلــي وأثــره المحلــي، وعلــى تحديــد 
أماكــن إقامــة الالجئيــن الســوريين. ويبّيــن الجــزء 
الــذي  االقتصــادي  النمــوذج  هشاشــة  الثانــي 
تنفــذه حكومــة إعــادة اإلعمــار، فاعتمــاد النمــوذج 
ــى االســتثمارات األجنبيــة وأمــوال المغتربيــن  عل
وتراجع الصناعة والزراعة يســبب تفاقم المشــاكل 
الثالــث  االجتماعيــة فــي لبنــان. ويقّيــم الجــزء 
العمــران فــي البــالد الــذي زاد بنســبة 80% خــالل 
األعــوام العشــرين الماضيــة على حســاب المناطق 
الريفيــة والزراعيــة والســاحل. ويلحــظ األطلــس، 
فــي جزئــه الرابــع، مؤشــرات عــدة للتغّيــر والتدهور 
بعــض  وتنــذر  اللبنانيــة  األراضــي  علــى  البيئــي 
المؤشــرات بتغّيــر المنــاخ العالمــي وأثــره المحلــي 
بالرغــم مــن صعوبــة تمييــز اآلليــات واألدلــة علــى 
زيــادة  ترتبــط  المقابــل،  فــي  التحــوالت.  هــذه 
العمــران بمخاطــر عديــدة تــّم قياســها وتحديدهــا 
الجــزء  ويتنــاول  واضــح.  بشــكل  الخرائــط  علــى 
الخامــس تــردي مســتوى بعــض الخدمــات العامــة 
المرتبطة باســتغالل الموارد الطبيعيــة كإمدادات 
الميــاه والطاقــة وإدارة النفايــات الصلبــة. ويســلط 
فــي  التغيــرات  علــى  الضــوء  الســادس  الجــزء 

"أطلس لبنان: تحديات جديدة" في نسختيه العربية والفرنسية

إدارة األراضــي اللبنانيــة مــن تراجــع دور الدولــة 
الفاعلــة  الجهــات  علــى  والتأكيــد  وتهميشــها 
البلديــات  العاملــة فــي المناطــق مثــل  األخــرى 
والســلطات المحليــة وهيئــات المجتمــع المدني. 
باحثيــن  بيــن  تعــاون  ثمــرة  األطلــس  يشــكل 
الوطنــي  "المجلــس  مــن  لبنانييــن  وجامعييــن 
اللبنانيــة"  "الجامعــة  ومــن  العلميــة"  للبحــوث 

ومؤسســات  جامعــات  مــن  فرنســيين  وباحثيــن 
ب  متفاوتــة  بدرجــات  جميعــا  ارتبطــوا  مختلفــة 
وتــم   ."IFPO األدنــى  للشــرق  الفرنســي  "المعهــد 
البيــت  فــي  لبنــان  أطلــس  وتقديــم كتــاب  عــرض 
اللبنانــي فــي باريــس فــي 21 كانــون الثانــي بحضــور 
ممثليــن عــن الســفارة اللبنانيــة فــي فرنســا، وعــن 
منظمــة اليونســكو، وباحثيــن وأكاديميّين فرنســيّين.

Franck Mermier, Mouin Hamzé, Eric Verdael, Ghaleb Faour, Claire Gilette, Christèle Allès

Mme Magida Karaké, conseillère à l'Ambassade du Liban en France; Mme Carole Dagher, attachée 
culturelle à l'Ambassade du Liban en France; Prof. Khalil Karam, Ambassadeur du Liban auprès 
de l'UNESCO et M. Gilles Pécout, Recteur de l'Académie de Paris, Chancelier des Universités
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جائزة املجلس الوطني للبحوث العلمية
للتميز العلمي يف دورتها السابعة للعام 2017

اإلعالن الكامل وإستمارة الرتشيح متوفرة عىل املوقع التايل:
www.cnrs.edu.lb/awards2017.html

تقدم ملفات الرتشيح خالل الفرتة:
10 شباط – 10 نيسان 2017

awards@cnrs.edu.lb

The National Council for Scientific Research is launching
the 2017 CNRS Research Excellence Award, 7th edition 

Call conditions and application package
www.cnrs.edu.lb/awards2017.html

Application files can be submitted online between:
February 10 and April 10, 2017

awards@cnrs.edu.lb

CNRS Research Excellence Award, 7th edition, 2017

Engineering
Basic Sciences 

 Medical 
Sciences

 Biology & public
 Health

Agriculture
Environment 

 Human & Social
Sciences

Excellence
Career Award

جائزة التمّيز العلمي
الدورة السابعة

2017


