
 بيان صحفي

 وفد من جامعات عراقيّة تابع دورة تدريبيّة في جامعة القّديس يوسف

 

في إطار برنامج تطوير الَمالكات التربويّة خارج العراق، أوفدت وزارة التعليم العالي والبحث : 03/1/4312بيروت، 
أستاًذا جامعيًّا الى لبنان، من جامعات بغداد والموصل والبصرة وتكريت والكوفة  06العلمي العراقيّة أكثر من 

صاصات مختلفة في عدد من الجامعات والمستنصرية والعراقية، وذلك لمتابعة دورة تدريبيّة لمدة شهر في اخت
أستاًذا دورات  06اللبنانيّة. وُخصّصت جامعة القّديس يوسف بالشّق المتعلق بالعلوم اإلنسانيّة، فتابع حوالى 

ومحاضرات حول الفلسفة العربيّة والتصوّف في معهد اآلداب الشرقيّة ووسائل التعليم التفاعلي فيه، كما تعرّفوا 
لعلوم الدينيّة ومعهد الدراسات المسيحيّة اإلسالميّة ومناهجهما، واطّلعوا على برنامج التنشئة على رسالة كليّة ا

 على الحوار اإلسالمّي المسيحّي في لبنان. 

، وتّم اإلتفاق على البروفسور أنطوان حكيّمنائب رئيس جامعة القّديس يوسف للشؤون الدوليّة  الوفد استقبل
زيارة المفصّل. كما التقى الوفد رئيس الجامعة البروفسور سليم دكّاش اليسوعي، بحضور الدكتورة أحالم البرنامج 

شهيد علي المستشارة الثقافيّة في السفارة العراقيّة في بيروت. وألقى البروفسور دكّاش كلمة ترحيبيّة قال 
واسعة من قلب مدينة بيروت وخارجها والممتّد فيها: "أتيتم للتعرّف إلى هذا الصرح الممتّدة مساحته على منطقة 

هنا في بيروت من أجل خدمة الثقافة والرقّي  5781تاريخه على عشرات السنوات. إذ تأّسست جامعتنا سنة 

 باإلنسان ومن أجل ترسيخ العيش المشترك بين الناس وبناء الدولة الخادمة للجميع". 

ال في خدمة الثقافة بمختلف مضامينها اإليجابيّة ونعتبر أّن ما أنجزته وتابع البروفسور دكّاش قائالً: "كنّا وال نز
جامعتنا لتحقيق رسالتها هو على مستويين: المستوى األوّل إعداد آالف، ال بل عشرات آالف الكوادر، من مختلف 

قافيّة حواريّة ملتزمة االختصاصات األدبيّة والدينيّة والطبيّة والعلميّة والهندسيّة. والمستوى الثاني هو صياغٌة ث
وجامعة ومؤمنة بالعلم وباللـه ونحن نكمل المشوار والطريق مًعا. )...( ننظر الى زيارتكم كمحطّة أساسيّة من 
محطّات التعاون والتبادل العلمي في مختلف األمور األكاديميّة والعلميّة بين جامعتنا والجامعات العراقيّة العريقة 

 ا في بناء جسور الثقة والمحبّة والعمل األكاديمّي والبحثّي والتعليمّي".ولنا في ذلك فائدة خصوصً 
 

وختم رئيس الجامعة بالقول: "أملي وأملكم أن تنحسر الغيوم السود التي تغطّي سماء العراق وسماء سوريا 
ي تبديد هذه الغيوم وكذلك سماء لبنان والمنطقة، فتستردّ بلداننا قوّتها ومناعتها وتلعب جامعاتنا دورها الطليعي ف

من خالل إعداد األجيال المثّقفة والمنفتحة والحائزة على أعلى الشهادات وأثمنها، بغية القضاء على الجهل 
 والُجّهال بواسطة العلم وثقافة الحوار والسالم والعدالة".

فقة األب جوزف جبارة كما زار الوفد سيادة المطران كيرلس بسترس راعي أبرشية بيروت وجبيل للروم الكاثوليك بر
 مدير معهد الدراسات اإلسالميّة المسيحيّة.
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