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لبنان ضيف برنامج املأمون يف اسبانيا
وتعاون بين القديس يوسف وجامعات اسبانية

مانشا  ال  كاستيا  جامعة  احتفلت 
)اسبانيا( هذه السنة بلبنان ضيفًا 
درج��ت  ال��ذي  المأمون  برنامج  على 
ف��ي��ه ع��ل��ى اس��ت��ق��ب��ال دول�����ة ع��رب��ي��ة 
بها والمهتمون بالعالم  يتعرفها ط
رئ��ي��س جامعتها  ال��ع��رب��ي. واف��ت��ت��ح 
ال���ب���روف���س���ور م��ي��غ��ل ان���خ���ل ي��وري��ت��ا 
لبنان  بسفير  بالترحيب  االحتفال 
وبرئيس  ع��ون،  اسبانيا شربل  في 
جامعة القديس يوسف البروفسور 
سليم دكاش وعميد كلية اللغات 
ورئيسة  عويس  هنري  البروفسور 
الكلّية  ف��ي  االسبانية  اللغة  شعبة 

نورا السيد رودريغيز.
القائمة  ب��ال��ش��رك��ة  ي��وري��ت��ا  ون���وه 
بين جامعته وبين جامعة القديس 
ي��وس��ف الس��ّي��م��ا ف���ي م��ج��ال اط��اق 
باللغة  وال��م��اس��ت��ر  االج������ازة  ب��رن��ام��ج 
االسبانية فيها... أما السفير عون 
فشدد على دور لبنان في المنطقة 
التي تلفها رياح االضطراب وعرض 

للواقع االستراتيجي السياسي. 
دك��اش  البروفسور  محاضرة  أم��ا 
االبتدائي  التعليم  "حالة  فتناولت 
العلمي  والبحث  والعالي  وال��ث��ان��وي 
بالخليفة  ن����ّوه  ب��ع��دم��ا  ل��ب��ن��ان"  ف���ي 
الذي  متوقفًا عند عصره  المأمون، 
والفكرّية.  العلمّية  بالنهضة  تمّيز 
بدايات  الى  بالذاكرة  عودته  وبعد 
ت���اري���خ ال��ت��ع��ل��ي��م ف���ي ل���ب���ن���ان، اش���ار 

القديس يوسف  تبني جامعة  الى 
وت��ن��اول   )ECTS( االوروب����ي  النظام 
المعايير االكاديمّية في الترخيص 
للجامعات وعالج في نقطته الرابعة 
معايير الجودة، توقف عند البحوث 
الخامسة.  نقطته  ف��ي  االك��ادي��م��ّي��ة 
وختم مذكرًا بأن "لبنان يبقى منارة 
الشرق االنسانّية والعلمّية واالدبّية 
بقدر ما يسعى ابناؤه للحفاظ على 
التربية   : ال��ث�اث��ي  ل��ب��ن��ان  رأس���م���ال 
ب��أوس��ع م��ع��ان��ي��ه��ا، ال��م��ع��رف��ة وال��ع��ل��م 
والجودة، وأخيرًا االحترام المتبادل 

ضمن العيش المشترك". 
ولم يقتصر نشاط األب دكاش 
فحسب،  وجامعتها  طليطلة  على 

ان��م��ا زار م��دري��د ال��ت��ي اج��ت��م��ع فيها 
ب���رئ���ي���س ج���ام���ع���ة س����ان����ت ل���وي���س 
ال��ي��س��وع��ّي��ة ال��ب��روف��س��ور ب���ول فيتا، 
في  لها  فرعًا  حديثًا  افتتحت  وق��د 
جولة  فكانت  االسبانّية،  العاصمة 
اف�����ق وب���ح���ث م���ع���ّم���ق ف����ي م���ج���االت 
ال��ت��ع��اون وت���ب���ادل ال���خ���ب���رات. ول��ّب��ى 
دك���������اش دع���������وة رئ�����ي�����س ج���ام���ع���ة 
ك��وم��ي��اس ال��ي��س��وع��ّي��ة ال��ب��روف��س��ور 
فزار  اليسوعي  مارتينيز  ل.  خوليو 
�ار ف����ي م���دري���د  ح�����رم ال���ب���ي���رت���و آغ����ي��
االكاديميين  بالمسؤولين  واجتمع 
وع���ق���د اج��ت��م��اع��ًا م����ط����ّواًل، وك��ان��ت 
جولة أفق واستفسارات وتطلعات 
قات بين الجامعتين.  لمستقبل ع

كومياس خوليو مارتنيز بين األب سليم دكاش والدكتور هنري عويط.


