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زار أمس وفد من كلّية فؤاد شهاب 
ل��ل��ق��ي��ادة واألرك�����ان ال��ت��اب��ع��ة لقيادة 
ال��ج��ي��ش، ي��ت��ق��ّدم��ه ال��ع��ق��ي��د ال��رك��ن 
ال��رك��ن حسن  ب��رب��اري والعقيد  إيلي 
ج��ون��ي، ج��ام��ع��ة ال��ق��ّدي��س ي��وس��ف. 
���ف ال���وف���د م���ن 40 ض��اب��ط��ًا من 

ّ
وت���أل

وال��س��ودان، وفرنسا،  لبنان، ومصر، 
ال�����دورة  ح��ال��ّي��ًا  ي��ت��اب��ع��ون  واألردن، 
28 إلع����داد ض��ّب��اط األرك�����ان. وك��ان 
االب��ت��ك��ار  َح����َرم  ف��ي  ف��ي استقبالهم 
والرياضة رئيس الجامعة البروفسور 
م��ن كبار  ���اش، ومجموعة 

ّ
دك سليم 

المسؤولين فيها. 
التذكارّية،  الصورة  التقاط  وبعد 
ان��ت��ق��ل ال��وف��د إل���ى ق��اع��ة اج��ت��م��اع��ات 
م����ج����ل����س ال����ج����ام����ع����ة ح����ي����ث ع����رض 
وث���ائ���ق���ّي ع���ن ال��ج��ام��ع��ة وم��ن��ش��آت��ه��ا 
وبرامجها واختصاصاتها وشهاداتها 
الرئيس  نائب  ��ى 

ّ
وت��ول ونشاطاتها. 

ل���ل���ش���ؤون األك���ادي���م���ّي���ة ال��ب��روف��س��ور 
ه���ن���ري ال���ع���وي���ط، ال��ت��ع��ري��ف ب��ت��اري��خ 
التربوّي وال��دور  ورسالتها،  الجامعة، 
وال���ث���ق���اف���ّي ال������ذي ت��ض��ط��ل��ع ب����ه ف��ي 
���م ال���ع���رب���ي. ث��ّم

َ
خ���دم���ة ل��ب��ن��ان وال���ع���ال

ق���ّدم���ت ال���ب���روف���س���ورة ن����دى م��غ��ي��زل 
البيداغوجيا  ش��ؤون  فة 

ّ
المكل نصر، 

الجامعّية، عرضًا مفّصاًل عن أساليب 

التعليم الجامعّي الحديثة والناشطة 
ال���ت���ي ت��س��ع��ى ال��ج��ام��ع��ة إل����ى تعميم 
ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ف����ي ك����ل م���ؤّس���س���ات���ه���ا، 
وع���ن ال��ت��داب��ي��ر ال��ت��ي اع��ت��م��دت��ه��ا في 
س��ب��ي��ل ذل�����ك، وم��ن��ه��ا إن���ش���اء مختبر 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ج��ام��ع��ي، وال��دي��ب��ل��وم في 
الطرائق المبتَكَرة للتعليم الجامعي. 
ث��ّم ع��رض��ت ال��س��ّي��دة وداد وازن أب��رز 
��ق��ت��ه ال���ج���ام���ع���ة ع���ل���ى ص��ع��ي��د 

ّ
م����ا ح��ق

اس���ت���خ���دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ح��دي��ث��ة 

وتعزيز  ال��ج��ام��ع��ي،  التعليم  لتطوير 
م 

ّ
التعل عملّية  ف��ي  ال��ط��اّلب  مشاركة 

وت��ف��اع��ل��ه��م م���ع أس��ات��ذت��ه��م. وت��م��ّي��ز 
اللقاء باألسئلة التي طرحها الضّباط 
وما أثارته من نقاشاٍت حّية ومثمرة 
ساهمت في بلورة المفاهيم واإلضاءة 
على التجارب التربوّية التي تقودها 

جامعة القّديس يوسف. 
َج هذا اللقاء األكاديمّي بزيارٍة وِّ

ُ
وت

إلى متحف المعدنّيات في الجامعة، 

إّده، ص��اح��ب  ���ى خ��الل��ه��ا س��ل��ي��م 
ّ
ت���ول

المجموعة الفريدة التي اختارها من 
عَتَبر 

ُ
واح����ٍد وس��ّت��ي��ن ب��ل��دًا، وال��ت��ي ت

 م��ن أه���م المجموعات 
ً
ال��ي��وم واح�����دة

م، دور الدليل، مبرزًا 
َ
الخاّصة في العال

ال��ن��واح��ي ال��ت��اري��خ��ّي��ة، وال��ص��ن��اع��ّي��ة، 
واالق���ت���ص���ادّي���ة ل��ع��ل��م ال��م��ع��دن��ّي��ات، 
ف���ض���اًل ع���ن ال��ط��اب��ع ال��ج��م��ال��ّي ال���ذي 
��ى ب���ه م��ج��م��وع��ة ال��م��ع��دن��ّي��ات 

ّ
ت��ت��ح��ل

المعروضة في المتحف.

االب دكاش والعويط ومغيزل نصر بين الضباط في حرم الرياضة واالبتكار.

وفد من كلّية فؤاد شهاب للقيادة واألركان
زار جامعة القّديس يوسف واطلع على برامجها


