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 االجتماعي في جامعة القّديس يوسفح المقر الجديد للمدرسة اللبنانيّة للتدريب اافتت

 

التابعة لجامعة   (ELFS)االجتماعيافتتح المقر الجديد للمدرسة اللبنانيّة للتدريب : 82/3/8102بيروت، في 

اقيم في حرم العلوم اإلنسانيّة بحضور رئيس الجامعة البروفسور سليم دكّاش  احتفالفي القّديس يوسف 

ومديرة المدرسة الدكتورة  وعميدة كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة البروفسورة كريستين بابكيان عساف اليسوعي

 االجتماعيةماريز جمعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء واساتذة وطالّب حاليين وقدامى، وممثلين عن المنظمات 

 المحليّة والدوليّة.

اسباب انتقال المدرسة من حرم العلوم الطبيّة الى حرم العلوم اإلنسانيّة تحدث عنها  البروفسور دكّاش في 

، والتي تأتي من ضمن حركة طبيعية كون المدرسة مرتبطة حسب النظام الداخلي بكليّة اآلداب االفتتاحيةكلمته 

 ة ان جهودهم ومشاريعهم قد ساهمت بتطوير لبنانوالعلوم اإلنسانيّة. وذكّر الطالّب واألساتذة وشركاء المدرس

 .ى متابعة العملال ودعاهم وان الجامعة فخورة بذلك واإلنسانيّة االجتماعيةعلى الصعد 

من جهتها، ذكّرت البروفسورة كريستين بابكيان عساف بالتاريخ الحافل للمدرسة والتطور التدريجي لبرامجها 

ن يواجهون مصاعب الذي األشخاصمن اجل حماية  اجتماعيينب عاملين واختصاصاتها وشددت على اهميّة تدري

عامل  0111جت حتى اليوم اكثر من واشارت الى ان المدرسة قد خرّ  والكرامة لهم. االحتراممين أالحياة وت

مراكز اجتماعيّة وتطبيق برامج في مجاالت  ءنشاإتلف المناطق اللبنانيّة عبر ، وتوزع نشاطها على مخاجتماعي

 عديدة.

ة هو عودة الى الجذور. الى حرم العلوم اإلنسانيّ  نتقالاالتورة ماريز جمعة فقد اعتبرت ان اما مديرة المدرسة الدك

في مكان المبنى الحالي للحرم. واعتبرت ان هذه العودة  0491فالمبنى األساسي للمدرسة كان موجودا عام 

ات الوطنيّة وانتاج األبحاث سعلى السيا والتأثير االجتماعيةبالتجدد، من اجل مواجهة التحديات هي امل 

قد  التعريف بمهامها واختصاصاتها وعرض قيمها األساسيّة،ومن اجل  ،والمشاريع الرائدة. واعلنت ان المدرسة

 بات وصفحة فايسبوك وفيلم وثائقي.اطلقت موقعا الكترونيا جديدا وكتيّ 

نت كلمة ايضا لقدامى الطالّب القتها مسؤولة برنامج حماية الطفولة في صندوق األمم المتحدة للطفولة عبير وكا

ابي خليل، التي اعتبرت ان القدامى هم شركاء المدرسة الدائمين ويحملون مشاريعها ويشكلون جزًء من رسالة 

واختتم الحفل بشرب نخب  ي عن المدرسةالطالّب الحاليين وعرض فيلم وثائق باسمالجامعة. والقيت كلمات 

  .المناسبة

 -انتهى-
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