
 
  

أبوظبي والقديس يوسف اللبنانية توقعان مذكرة تفاهم -جامعتا سوربون   

 

 

أبوظبي والقديس يوسف اللبنانية مذكرة تفاهم لتعزيز العالقات األكاديمية والتعليمية والعمل  -وقعت جامعتا باريس السوربون 

ستراتيجية بينمما بما يقق  األهدا  االستراتيجية المشترك بين الجامعتين وتوطيد أواصر التعاون وترسيخ عالقات الشراكة اال

والشراكة الققيقية بين الطرفين. وقع مذكرة التفاهم في مقر الجامعة في أبوظبي .. البروفيسور إيرك فواش مدير جامعة باريس 

 أبوظبي .. فيما وقعما عن جامعة القديس يوسف األب سليم دكاش رئيس الجامعة. -السوربون 
  

كرة على أن يتعاون طرفاها في مجال إعداد البقوث والدراسات وتطوير برامج تعليمية وتربوية مشتركة وتعزيز وتنص المذ

التبادل الثقافي والبقثي وعقد الندوات وورش العمل المشتركة لتعزيز التعاون في مجال تبادل المعار  والخبرات التعليمية 

 ت النشر والتدري..واألكاديمية والبقث المشترك باإلضافة إلى مجاال
  

وأكد البروفيسور إيرك فواش أهمية التعاون مع جامعة القديس يوسف إحدى الجامعات المتميزة الناطقة بالفرنسية في منطقة 

 الشرق األوسط والتي تعد واحدة من نقاط القوة في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في هذه المنطقة من العالم.
  

وأشار إلى حرص جامعة باريس السوربون على اختيار شبكة من الشركاء األكاديميين لتمكين طالبما ومعلميما من إنجاز 

مشاريع البقوث األكاديمية والتنقل الخارجي للتعر  على الثقافات األخرى وذلك حرصا منما على تطوير القدرات والممارات 

ين في المجتمع .. منوها بأهمية مثل هذه االتفاقيات التي تخدم الطلبة و تساعدهم لدى طلبتما ومساعدتمم ليكونوا أعضاء فاعل

 على مواكبة التطور المستمر في العديد من المجاالت.
  

وأضا  أن تعاون جامعتا السوربون أبوظبي والقديس يوسف يعتبر تقالفا بين اثنين من الجامعات الناطقة بالفرنسية والممتمة 

ة بقيث تدعم كال منمما األخرى إضافة إلى أن سوربون أبوظبي تمد  إلى أن تكون حلقة الوصل بين جميع بالعلوم االنساني

 الجامعات الناطقة بالفرنسية في المنطقة لما لما من سمعة وخبرة كبيرة تؤهلما للريادة في منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا.
  

أبوظبي أحد أعرق  -يع مذكرة التعاون مع جامعة باريس السوربون من جانبه أعرب األب سليم دكاش عن سعادته بتوق

الجامعات في العالم .. مشيرا إلى أن المذكرة تتناول طيفا واسعا من آفاق التعاون في المجال األكاديمي والتربوي وتعزز مبدأ 

 ل والبقوث.الشراكة الققيقية بين الجامعات الفرنسية من خالل التعاون في مجاالت التدري. والتأهي
  

وأضا  أنه بموج. المذكرة سيتم تنظيم ورش عمل مشتركة وتطوير برامج أكاديمية وتربوية واالستفادة من مساهمة الكوادر 

العلمية التي تزخر بما جامعة سوربون أبوظبي من خالل عقد الدورات التدريبية للطلبة واألساتذة واالستفادة من خبرات أساتذة 

ديم الخبرة العلمية والبقوث األكاديمية والمؤتمرات والندوات العلمية والثقافية المشتركة. وأكد دكاش أن الجامعة في مجال تق

توقيع المذكرة يجسد روح التعاون بين الجامعات األكاديمية و يؤكد أن الجميع يعمل لمد  مشترك ويستمدي ببوصلة واحدة هي 
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