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روزيت فاضل

ق��دم��ت ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س يوسف 
وطالبة  طالبًا  ل���68  جامعية  منحًا 
ال��دور  ب��ذل��ك  م��ت��ج��اوزة  متفوقين، 
ال���ك���الس���ي���ك���ي ال����م����ف����روض ع��ل��ى 

مؤسسات التعليم العالي.
ف����ي ج����و ع���ائ���ل���ي الف������ت، ق��ص��د 
ال���ط���الب وأه���ال���ي���ه���م م���س���رح ب��ي��ار 
أب����و خ���اط���ر ل��ل��م��ش��ارك��ة ف���ي حفل 
الجامعية  ب��ال��م��ن��ح  اف����ادات  ت��وزي��ع 
القديس  جامعة  ف��ي  ط��الب  على 
ي��وس��ف ف��ي اخ��ت��ص��اص��ات علمية 
وتطبيقية وادبية عدة والذي دعا 
سليم  األب  الجامعة  رئ��ي��س  ال��ي��ه 

دكاش اليسوعي.
م���وازاة ح��ف��اوة االستقبال،  ف��ي 
عكست الطالبة ناتالي توما، التي 
علم  ل��دراس��ة  جامعية  منحة  نالت 
فيفان  بوالدتها  تأثرها  النفس، 
التي تمتهن االختصاص. وقالت 
العمل  ال��ى  تصبو  أنها  ل�"النهار" 
مع الصم وهي الفئة التي تتابعها 
والدتها في عملها. وعندما سألنا 
لو  أوري��ان  والدها سكرتير تحرير 
ج���ور م��ي��ش��ال ت��وم��ا ع��ن دوره في 
التفوق  لتحقيق  مهاراتها  صقل 
ق���ال:" ن��ت��ب��ادل ف��ي ال��ع��ائ��ل��ة اآلراء 
واألف��ك��ار وه��ذا عنصر مهم ج��دًا. 
أما فيفيان توما فقد رأت أن دعم 
أوالدها يكون في التواصل معهم 
ممنوع ومسموح  ه��و  م��ا  وت��ح��دي��د 

مع شرح مسهب ألي قرار. 
وف����ي االح���ت���ف���ال، أك����د رئ��ي��س 

األب سليم دك���اش في  ال��ج��ام��ع��ة 
ت��ع��ط��ى لسنة  ال��م��ن��ح��ة  ك��ل��م��ة "أن 
ج��ام��ع��ي��ة ك���ام���ل���ة م���ش���ي���رًا ال�����ى أن 
م���ن ينالها  ب���أن  ت��ش��ي��ر  ال��م��ع��ادل��ة 
بالمنحة  ج��دي��رًا  ي��ك��ون  أن  ي��ج��ب 

وأن يثابر جاهدًا ليستحقها.... 
واشار الى ان المنح تنقسم الى 
من  لمتفوقين  جامعية  منحة   26
      2014  -  2013 الجامعية  السنة 
ل��م��ت��ف��وق��ي  ج��ام��ع��ي��ة  م��ن��ح��ة  و42 
السنة األكاديمية 2015-2014. 
وأس�����ف دك�����اش ل���ع���دم ت���وزي���ع 
المتفوقين  على  الجامعية  المنح 
لم  ألن��ه  اللبنانية  ال��ب��ك��ال��وري��ا  ف��ي 

تصدر أي نتائج لهذه االمتحانات 
هذه السنة علمًا أن المنح تتوجه 
الثمانية  ل��دع��م  األول  ال��م��ق��ام  ف��ي 
اللبنانية  ال��ب��ك��ال��وري��ا  ف��ي  األوائ���ل 
ف��ي ك��ل ل��ب��ن��ان وال��ث��الث��ة األوائ����ل 

في المحافظات الست. 
ال��ج��ام��ع��ي��ة  ال���م���ن���ح  وأوض������ح ان 
في  المتفوقين  على  اليوم  رس��ت 
الفرنسية  ال��ب��ك��ال��وري��ا  ام��ت��ح��ان��ات 
وال سيما الذين "كللوا" نجاحهم 
ورص���دوا  م��م��ت��از  م��رت��ب��ة  بتحصيل 
ف��ي   20/17,5 م���ع���دل  م���ن  أك���ث���ر 
ب��ع��ض  م����ن  ال���ع���ل���م���ي���ة أو  ال�����م�����واد 
على  ح��اف��ظ��وا  ال��ذي��ن  المتفوقين 

ف��ي   20/16 ي����ف����وق  ع�����ام  م����ع����دل 
المواد األدبية.

وب���ع���د ت����وزي����ع االف���������ادات ع��ل��ى 
ال���م���ت���ف���وق���ي���ن ال����ذي����ن ك����ان����وا ف��ي 
غالبيتهم من الشابات تحدثنا مع 
ب��ع��ض��ه��م. ف��وس��ي��م ال���ك���الب ال��ذي 
قال  الجامعة  في  الحقوق  ي��درس 
إن ه����ذه ال��م��ن��ح��ة ت��ش��ك��ل ح��اف��زًا 
مهمًا للوصول الى األعلى. واعتبر 
تكاليف  ت��غ��ط��ي  ال��ت��ي  ال��م��ن��ح  أن 
دراسته الحقوق في سنته الثانية 
تعود فعليًا الى تفوقه في نتائج 
البكالوريا الفرنسية والتي خولته 
أن  واعتبر  المنحة.  على  الحصول 

ال��ح��ق��وق ل��ي��س��ت م��ع��ادل��ة ت��رت��ك��ز 
ع���ل���ى ال���ح���ف���ظ ب����ل ت���ع���ت���م���د ع��ل��ى 

للتفكير. طريقة 
أم�����ا ال���ط���ال���ب���ة م����اري����ز ال���ف���رزل���ي 
ف���ل���ف���ت���ت أن����ه����ا ح���ظ���ي���ت ب��م��ن��ح��ة 
ج���ام���ع���ي���ة ج���زئ���ي���ة ل����ه����ذه ال��س��ن��ة 
ال����ج����ام����ع����ي����ة الك������م������ال ال���م���اس���ت���ر 
ف���ي ال��ت��رج��م��ة ب��ع��د م��ن��ح��ة ك��ام��ل��ة 
ل���م���رح���ل���ة االج����������ازة. وق����ال����ت إن��ه��ا 
ب�������دأت دراس����ت����ه����ا ف����ي ال���ج���ام���ع���ة 
في  ك��ام��ل��ة  جامعية  منحة  ون��ال��ت 
اخ���ت���ص���اص���ه���ا ألن����ه����ا ك����ان����ت م��ن 
امتحانات  في  المتفوقين  األربعة 
في  الرسمية  ال��ب��ك��ال��وري��ا  ش��ه��ادة 

ال��م��ن��ح  أن  ورأت   .2010 ال����ع����ام 
ال��ج��ام��ع��ي��ة ت��ش��ك��ل ح����اف����زًا م��ه��م��ًا 
أن  المهم  "م��ن  وق��ال��ت:  للطالب. 
نركز على مواد الصف ونعمل في 
الجرائد  متابعة  على  ذل��ك  م���وازاة 
ألنه  والعالمية  المحلية  والصحف 
ال يجب أن تغيب عنا أي معلومة، 
ع���ام���ل  ال�������ح�������وادث  م���ت���اب���ع���ة  ألن 

أساسي في دقة الترجمة."
م��اري��ز وه���ي وال����دة الطالبة  أم���ا 
ي���م���ن���ى ب�����و زام��������ل ال����ت����ي ت�����درس 
دورًا  ادت  أن���ه���ا  ف�����رأت  ال��ت��رج��م��ة 
على  الصغر  في  ابنتها  في حض 
"م��ت��اب��ع��ة دروس���ه���ا واالل����ت����زام بها 
وهذا ما أعطاها الحافز لالستمرار 
ح���ت���ى ن��ي��ل��ه��ا ال��م��ن��ح��ة ال��ج��ام��ع��ي��ة 
ل��دراس��ة ال��ت��رج��م��ة وام��ت��ه��ان��ه��ا في 

المستقبل". 
حداد  ماريا  استيل  الطالبة  أما 
ف����أخ����ت����ارت اخ���ت���ص���اص ه��ن��دس��ة 
ألنه  الجامعة  ف��ي  وال��م��ي��اه  البيئة 
اخ���ت���ص���اص ي��ت��م��ت��ع ب��م��ت��ف��رع��ات 
ع���دة م��ن��ه��ا اخ��ت��ص��اص ال��ع��الق��ات 
الدولية مثال. أما والدها ووالدتها 
فلم يتدخال في خيارها بل احترما 

رغبتها في دراسة الهندسة.
أم���ا س��ر ال��ن��ج��اح وف��ق��ًا الستيل 
ف��ه��و اق���ح���ام ال������ذات ف���ي ت��م��اري��ن 
م���س���ت���م���رة ف�����ي م��������واد ال���ك���ي���م���ي���اء 
واالصغاء  والرياضيات  والفيزياء 

في الصف.
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