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صدى البلد  

لقطة جامعة للوفد والقيمين على الجامعة   البلد

وفد من كلية فؤاد شهاب يزور ”القّديس يوسف“

زار وفــد من كلّية فــؤاد شهاب 
للقيادة واألركـــان التابعة لقيادة 
الجيش اللبنانّي، يتقّدمه العقيد 
الركن إيلي برباري والعقيد الركن 
لقّديس  ا معة  جا نــي،  جــو حسن 
 
ً
ف الوفد من ٤٠ ضابطا

ّ
يوسف. تأل

من لبنان، ومصر، والسودان، وفرنسا، 
ــدورة  ل ا  

ً
لّيا واألردن، يتابعون حا

ـــان. وكــان  ٢٨ إلعـــداد ضــّبــاط األرك
في استقبالهم في َحــَرم االبتكار 
ــاش اليسوعي 

ّ
والرياضة سليم دك

رئيس الجامعة، ومجموعة من كبار 
المسؤولين فيها. 

أساليب التعليم الحديثة
وبعد التقاط الصورة التذكارّية، 
انتقل الوفد إلى قاعة اجتماعات 
تــّم عرض  لجامعة حيث  ا مجلس 
فيلم وثائقّي عن الجامعة ومنشآتها 
وبرامجها واختصاصاتها وشهاداتها 
ى نائب الرئيس 

ّ
ونشاطاتها. وتول

للشؤون األكاديمّية، هنري العويط، 
التعريف بتاريخ الجامعة، ورسالتها، 
ـــدور الــتــربــوّي والثقافّي الــذي  وال
م 

َ
تضطلع به في خدمة لبنان والعال

الــعــربــّي. ثــّم قــّدمــت نــدى مغيزل 
فة شؤون البيداغوجيا 

ّ
نصر، المكل

 مفّصًال عن أساليب 
ً
الجامعّية، عرضا

التعليم الجامعّي الحديثة والناشطة 

التي تسعى الجامعة إلى تعميم 
تطبيقها في مختلف مؤّسساتها، 
وعن التدابير التي اعتمدتها في 
سبيل ذلــك، ومنها إنشاء مختبر 
لدبلوم في  ا و  ، لجامعّي ا لتعليم  ا
َرة للتعليم الجامعّي. 

َ
الطرائق المبتك

استخدام التكنولوجيا
ــّم عرضت وداد وازن أبــرز ما  ث
ــقــتــه الــجــامــعــة عــلــى صعيد 

ّ
حــق

لحديثة  ا لتكنولوجيا  ا م  استخدا
لتطوير التعليم الجامعّي، وتعزيز 
م 

ّ
مشاركة الطّالب في عملّية التعل

وتفاعلهم مع أساتذتهم. وتمّيز 
اللقاء باألسئلة التي طرحها الضّباط 
وما أثارته من نقاشاٍت حّية ومثمرة 
ــورة المفاهيم  ــل ــي ب أســهــمــت ف

ة على التجارب التربوّية  واإلضـــاء
الرائدة التي تقودها جامعة القّديس 

يوسف. 

دور الدليل
َج اللقاء األكاديمّي بزيارٍة  وِّ

ُ
بعدها ت

إلى متحف المعدنّيات في الجامعة، 
ه، صاحب  ّد إ ى خاللها سليم 

ّ
تول

المجموعة الفريدة التي اختارها 
عَتَبر 

ُ
، والتي ت

ً
من واحٍد وسّتين بلدا

 من أهّم المجموعات 
ً
اليوم واحــدة

م، دور الدليل، 
َ
ل الخاّصة في العا

 النواحي التاريخّية، والصناعّية، 
ً
مبرزا

لمعدنّيات،  ا لعلم  دّية  واالقتصا
ــاذ 

ّ
فضًال عن الطابع الجمالّي األخ

ى به مجموعة المعدنّيات 
ّ
الذي تتحل

المعروضة في المتحف.
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