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وعية« ة احلريري« و»الي� � ؤ� تعاون بني »م

ني اجلودة لزيادة التبادالت الرتبوية وحت�
وّق��ع��ت مؤسسة احل��ري��ري للتنمية 
البشرية املستدامة واجلامعة اليسوعية 
- كلية العلوم االنسانية، اتفاق تعاون 
تربوي وثقافي في حضور النائب بهية 
احلريري ورئيس اجلامعة االب سليم 
دكاش ومسؤولني في املؤسسة وعمداء 

ومديرين واساتذة في اجلامعة.
وحتدث عميد كلية العلوم التربوية 
ف��ي اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ف����ادي احلاج 
فأشار الى ان االتفاق يهدف الى »زيادة 
التبادالت الثقافية والعلمية والتربوية 
املشاريع  إط�اق  وإل��ى تسهيل عملية 
الى  الفتا  املؤسستني«،  ب�  املشتركة 
ن مبوجب االتفاق  ان »الفريقني سيعم
على حتسني جودة اخلدمة التعليمية«.

واوض��ح ان »ما مييز هذه الشراكة 
مشاريعها،  مختلف  في  تستند،  أنها 
إلى البحوث العلمية التربوية، بهدف 
ترد  ال��ت��ي  املناسبة  املقترحات  ت��ق��دمي 
ع��ل��ى احل��اج��ات امل��ي��دان��ي��ة للمؤسسة 
ال��ت��رب��وي��ة، وب���ذل���ك ت��ص��ب��ح البحوث 
اجلامعية في خدمة العملية التربوية 
الباحث  هو  املعلم  ويصبح  املدرسية، 
األس��اس��ي«، معتبرا ان »ه��ذه العملية 
ت��غ��ن��ي، م��ن ج��ه��ة، ال��ب��ح��وث التربوية 
اجلامعية، ومن جهة أخرى، تساهم في 
تطوير العملية التربوية املدرسية على 

مختلف مستوياتها«.
من جهته، فأشار االب دكاش إلى أن 
»الهدف من االتفاق هو ان تستمر كلية 
العلوم التربوية في عملية تقومي منهجي 
نظامي ملشاريع رائدة في املؤسسة عبر 

أدوات موضوعية تقنية عالية اجلودة«، 
م��ع��ت��ب��را ان »وج����ود أس���ات���ذة وبحاثة 
مجربني شاهد جديد على أن التربية ال 
بل أن نوعية التربية وجودها وامتيازها 
ه��ي ال��ط��ري��ق الصحيح ل��ل��وص��ول إلى 
التنمية التربوية الصحيحة وإلى إعداد 

املربي املمتاز«.
ب��دوره��ا ج���ددت ال��ن��ائ��ب احلريري 
ابنائنا  بتعليم  صنا  »خ أن  التأكيد 
انواع  بكل  ومتكينهم  حديثة  علوما 
ملما  الطالب  ليكون  املعاصرة  املعرفة 
بدروسه االكادميية وبكل ما يدور حوله 
من نظم وازمات وافاق وحلول«، مطالبة 
بأن »نشكل معا جامعات ومراكز بحوث 
وخبرات  م���دارس  وادارات  ومفكرين 

بنا  اس���رة واح����دة ح���ول ط تعليمية 
لنواكب تطورهم وتقدمهم«.

وأشارت الى ان »مؤسسة احلريري 
ان  م��ن  للتأكد  العلمي  البحث  ت��راج��ع 
احلديثة  وجتاربها  اجلريئة  قراراتها 
ف���ي اط����ار ع��م��ل��ه��ا ال���ت���رب���وي سيكون 
الكبير على  االي��ج��اب��ي  م��ردوده��ا  لها 
التربوية  ال��ع��م��ل��ي��ة  م��دارس��ن��ا وع��ل��ى 
ب��أس��ره��ا«، م��ؤك��دة ان »رغ���م الظروف 
الصعبة التي يعيشها اهلنا في لبنان، 
فإننا اليوم واكثر من اي وق��ت مضى 
نتمسك برسالتنا التربوية ونرى فيها 
وسبي  ووط��ن��ن��ا  ملجتمعنا  خ�اص��ا 
وحيدا لبناء دولتنا القادرة احلاضنة 

والعادلة«.
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