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”القّديس يوسف“ تلتقي المؤسسات التعليمّية

صدى البلد  

دكاش ملقًيا كلمته  الوكالة الوطنية

عقد اللقاء السنوي بين إدارة 
لقّديس يوسف وحشد  ا جامعة 
من ممثلي مؤسسات تعليمّية، في 
أوديتوريوم فرانسوا باسيل في حرم 

االبتكار والرياضة، طريق الشام.
لجامعة سليم  ا رئــيــس  أكــد   
اش أن ”هذا اللقاء يندرج في 

ّ
دك

إطار االحتفال بمرور ١٤٠ عاًما على 
تأسيس الجامعة. دعونا نقول إّن 
ماضي الجامعة هو حافز للمضّي 
ُدًما ومواصلة رسالتنا التعليمّية، 

ُ
ق

وهي رسالة تنشئة اإلنسان المواطن 
ورســالــة البحث وخدمة المجتمع 
اللبنانّي كما هو قائم في تنّوعه 

وثرواته!“

تعزيز الحياة الطالبية
ذ 

َ
 هذه العناصر تؤخ

ّ
وتابع:“ كل

اليوم في االعتبار من أجل إقامة 
م الباحث المثّبت، وتعزيز 

ّ
مركز المعل

البحث العلمّي والتدريس  برامج 
لتعليم  ا ليل  د نشر  و معّي  لجا ا
ا،   دولّيً

ً
الجامعّي الذي القى اعترافا

ـــادة بــلــورة برامجنا مــن حيث  وإع
الكفايات والمهارات ومالمح اإلخراج، 
وإصالح النظام األوروبي الحتساب 
األرصدة القابلة للتحويل ECTS كما 
ُيماَرس في جامعة القّديس يوسف، 
وصدور كتّيب عن هذا النظام موّجه 
ر نسخة منه 

ّ
إلى المسؤولين وستتوف

موّجهة إلى الطّالب، وتعزيز الحياة 
الطالبية من مختلف النواحي“.

اش:“ فخرنا يكبر أكثر 
ّ
وختم دك

٨٠٪ من  أّن  فأكثر عندما نعلم 
ا  طّالبنا الخّريجين يلتزمون مهنّيً
في غضون ٦ أشهر بعد التخّرج. وال 
أخفيكم األمر أّن بعض المهندسين 
لهندسة  ا كلّية  من  جين  لمتخّر ا
بعد  توظيفهم  يتّم  بيروت  في 
أو حّتى قبل انتهاء  سّتة أشهر 
دراستهم وذلك يشير إلى أّن طّالبنا 
المتخّرجين ينتظرهم سوق العمل 
اللبنانّي واإلقليمّي وحّتى الدولّي“. 
ــدم نائب رئيس  مــن جهته ق
الجامعة للشؤون اإلدارّيــة وجدي 
نجم شرًحا عن مختلف شروط القبول 
في الجامعة، واعلن عن اطالق آلية 
للتسجيل عبر األنترنت ابتداًء من 
السنة األكاديمّية ٢٠١٥-٢٠١٦ كما 
تحدث عن منح التفوق والجدارة. أما 
ادمون شدياق، مدير دائرة الحياة 
الطالبّية واالندماج المهني فتحدث 
عن النشاطات الطالبّية ومختلف 

المشاريع التي تساعد الطّالب على 
ايجاد فرص عمل فور تخرجهم. اما 
أمين سر الجامعة فؤاد مارون فقد 
تحدث عن تنظيم دائرة الرياضة 
التي يرأسها وعن الدورات الرياضّية 
المحلّية والدولّية وداخل الجامعة 
لتحتّية  ا لبنى  ا وقــّدم شرحا عن 

والمنح الرياضّية. 

دليل البيداغوجيا
ــدى مغيزل  ــا، عــرضــت ن ــدوره ب
رئيس  قبل  مــن  لموكلة  ا نــصــر، 
الجامعة بالبيداغوجيا الجامعّية، 
دليل البيداغوجيا الجامعّية الذي 
يندرج ضمن الورشة التي تقوم 
بها الجامعة لتنمية جودة برامجها. 
كما قّدم كل من كريستين بايكيان 
عساف، عميدة كلّية اآلداب والعلوم 
اإلنسانّية، وطوني جبيلي، عميد 
كلّية ادارة األعمال والعلم اإلداري، 

 مفصًال عن الكلّيتين.
ً
شرحا
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