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تكنولوجيا  تطوير  ب��أن  ش��دي��دة  ثقة 
الصحيح  الطريق  يشّكل  اإلت��ص��االت 
وحتقيق  الشامل  اإلقتصادي  لنمّونا 
لشعبنا.  احملتمل  والتطّور  اإلزده���ار 
وم���ن أج���ل حتقيق ذل���ك، نعمل على: 
اإلتصاالت  تكنولوجيا  ق��ط��اع  نظيم 
ل إع���ادة تشغيل 

لرابطة املتفرغني اف�ساحًا الت�

 »الي�سوعية« قّدمت منحًا لـ68 متفوقًا

لح مل�سريته

تاريخه التراثي..

الطالب املتفوقون

خالل تكرمي السفير الصلح

طالبا   68 لـ  جامعية  منحا  يوسف  القديس  جامعة  قدمت 
وطالبة من متفوقي اجلامعة ومن الذين جنحوا بدرجة امتياز 
في البكالوريا الفرنسية، خالل احتفال اقيم في قاعة بيار ابو 
خاطر فــي حــرم العلوم اإلنسانية، طريق الــشــام، فــي حضور 
اليسوعي والطالب  البروفسور سليم دكــاش  رئيس اجلامعة 

املتفوقني وأهاليهم ومسؤولي اجلامعة.
بداية، حتدث دكاش عن منح التميز واجلدارة الدراسية من 
جامعة القديس يوسف واعلن انها ستسلم خالل احلفل إلى 
»26 طالبة وطالب لعام 2013 - 2014 وإلى 42 لعام 2014 - 

.»2015
ولفت إلى أن »منحة التميز هذه مخصصة في املقام األول إلى 
ثماني تالمذة تبوأوا الدرجة األولى في البكالوريا اللبنانية على 
الصعيد الوطني وإلى األوائل الثالثة من احملافظات الست، لكن 
لألسف، لن يكون هناك تالمذة ينالون هذه املنحة، فهذا العام لم 
تكن هناك نتائج للبكالوريا اللبنانية. وباملثل، تخصص منحة 

التميز جلميع أولئك الذين جنحوا بدرجة امتياز في البكالوريا 
الفرنسية ونالوا أكثر من 17،5/ 20 في املواد العلمية وأولئك 

الذين نالوا أكثر من 20/16 في املواد األدبية«.
واشارالى انه »وباإلضافة إلى املنح االجتماعية التي يتم 
الرياضية  الدراسية  واملنح  طالب،   3،000 من  ألكثر  تقدميها 
التي منحت العام املاضي إلــى أكثر من 200 ريــاضــي، ومنح 
اجلــدارة التي تقررها املؤسسة، ها إن املنح الدراسية للتميز 
تصبح حقيقة لدعم التلميذ املوهوب والكفوء واملقاوم واملرن 
أيضا. وتعطى منحة التميز لسنة واحــدة، ولكن القاعدة تلزم 
بأن يستحقها الطالب ويستمر في استحقاقها. وتوضع شروط 

محددة في كل سنة لالستمرار في احلصول«.
وكـــان دكـــاش قــد دعـــا املهتمني زيــــارة املــوقــع اإللكتروني 
للجامعة حيث يجدون املزيد من املعلومات املفصلة والدقيقة 

حول املنح.

كرم محافظ املنطقة الروتارية 2452 خليل الشريف السفير 
االنساني  احلقلني  ي 


