
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في افتتاح الندوة التي تتناول 
في الساعة  2017كانون األّول )ديسمبر(  13سف في بيروت، في و تقييم البحوث في جامعة القّديس ي

 التاسعة صباًحا، في قاعة محاضرات فرانسوا باسيل.

 

 ،األوسط في الوكالة الجامعّية للفرنكوفونّيةحضرة السّيد مدير مكتب الشرق 

 أّيها المحاضرون األعّزاء،

 أّيها المعّلمون الباحثون األعّزاء،

 

مشروع الجامعة من  يندرج ضمن إّن تقييم النشاط البحثّي الذي يقوم به المعّلمون الباحثون والبنى البحثّية
ا لكمّية من المؤّكد، نظر  . األنشطة الجامعّية في جميع المجاالت س التقييم بشكٍل عاّم لجميعأجل وضع أس

مشاريع في الجامعة، أصبح من الضرورّي وضع معايير موضوعّية لتقييمها ب والتي ُتَترَجم البحوث ونوعّيتها
 .أو، بعبارة أخرى، لمساءلتها حول القيمة التي تجلبها للباحث نفسه، في الجامعة وفي مجال البحث

النهوض و د، التعليم الجيّ و الباحثين،  المعّلمين نشاطوجهة نظر  من  المجاالتلبحث هو واحد من أهمّ مجال ا
 .ة للبالدقتصاديّ ة واإلما االبتكار والمشاركة في التنمية العلميّ تأثير الجامعة، وال سيّ و بالعلوم، 

ا في عملّية إعتماد الجامعة  .على سمعة الجامعة ناهيك عن التصنيف وتأثيراته ،وهذا يندرج أيض 

القائم من حيث التقييم  ا أن تكون في الطليعة في مجال التعليم ومثاال  جامعة القّديس يوسف دائم  تسعى 
 .ةوواقعيّ  ةمتين سٍ على أس

لهذا السبب، وبالتعاون مع الوكالة الجامعّية للفرنكوفونّية ومديره الديناميكّي، طلبنا من اثنين من الخبراء 
ا ونشرح للباحثين في جامعة االنضمام إلين ، كيف اءر ومد داءالقّديس يوسف والمسؤولين، من عما لنفّكر مع 

المجلس الوطنّي  لجامعات والمؤّسسات البحثّية مثلفي ا...  تتطّور كيف العملّية في فرنسا و  تّم وضع
 ؛ وغيرهللبحوث العلمّية 

 :أرّحب إذ ا ب 



، Rouen" روان"، أستاذة الجغرافيا في جامعة Sophie de Ruffrayالبروفسور صوفي دو روفراي 

رئيسة و ، (أفكار) IDEES 6266 المجلس الوطنّي للبحوث العلمّية (UMR)الوحدة المشتركة لألبحاث 
 ،(CNU)الوطنّي للجامعات  المجلسمن  23 الدائرة

، والمستشار العلمّي Poitiers، البروفسور في جامعة "بواتييه" Olivier Bonneauوباألستاذ أوليفييه بونو 
قسم تقييم  – (HCÉRES)والتعليم العالي  بحوثفي المجلس األعلى لتقييم ال والمنّسق للعلوم والتكنولوجيا

 األبحاث.

هو ة في مجال ءأنا واثق من أّن المقترحات ستكون موحية للغاية وأّن المناقشات ستكون مثيرة لالهتمام وبّنا
 .الحساسّية مثل تقييم البحوث وهيكلّياتها على هذا القدر من

ات في الكليّ  تنفيذه ي سيتمّ ذالو ا لتقييم البحوث مشروع   عوزّ صاغ و  يس الجامعة للبحوثئنحن نعلم أّن نائب ر 
 .جامعة القّديس يوسفة في مع جميع األنشطة البحثيّ  افي وقت قريب جد  

ا للمعّلمين الباحثين ولنا،  وأنا واثق من أنّ  ألبحاث، من أجل الحصول اب تهتمّ  إدارةكهذا الصباح سيكون مفيد 
تقييم موثوق بها ؛ ونحن سوف نكون قادرين على طرح جميع األسئلة المفيدة واالستفادة الكاملة  معاييرعلى 

 .من تجربة ضيفينا من أجل القيام بهذا التقييم في ظل ظروف جّيدة

ما نتصّوره في الجامعة، هو عملّية تحسين وتشجيع يجب أن يكون لها تأثير إيجابّي على المعّلمين التقييم، ك
 .الباحثين وليس العكس

قامة جّيدة لضيوفنامن العمل و فترة صباحّية جّيدة لكم أتمّنى   .في كنف جامعتنا ا 

  

 

 


