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روزيت فاضل

إلع��داد  التأهيلية  ال����دورات  تعتبر 
اللبنانية  ال��ج��ام��ع��ة  م��ن  ك��ل  ط���اب 
برنامجًا  يوسف  القديس  وجامعة 
ب��م��ب��اراة  ال��خ��اص��ة  ب��ال��م��واد  للتعمق 
م��ج��ل��س ال���خ���دم���ة ال��م��دن��ي��ة وم��ن��ه��ا 
الخاصة بملء المراكز الشاغرة ال�70
في وظائف الفئة الثالثة في السلك 

الخارجي في ماك وزارة الخارجية.
ح���اول���ت "ال���ن���ه���ار" م��ع��رف��ة كيف 
أو  ال��ح��ق��وق  ط��اب  الجامعتان  تعد 
والديبلوماسية  السياسية  العلوم 
ل��ه��ذه  االق����ت����ص����اد  أو  ال����ت����اري����خ  أو 
ف���ي مرحلتها  ت��ب��دأ  ال��ت��ي  ال���م���ب���اراة 
وتستكمل  آذار   7 السبت  األول���ى 
شفهية  بمرحلتين  الناجحين  م��ع 

وخطية.
 ت���وق���ف ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ح��ق��وق 
وال���ع���ل���وم ال��س��ي��اس��ي��ة ف���ي ال��ج��ام��ع��ة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��دك��ت��ور ك��م��ي��ل حبيب 
ف��ي ح��دي��ث ل���"ال��ن��ه��ار" ع��ن��د تمايز 
الكلية في توفير هذه الدورة مجانًا 
للطاب. وأثنى على جهود الجسم 
األك���ادي���م���ي ال����ذي ت��ول��ى ت��دري��س 
الطاب ويضم 18 متخصصًا، منهم 
رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ع��دن��ان 
ال��س��ي��د ح��س��ي��ن وال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق 
ل���ل���ج���ام���ع���ة ال����دك����ت����ور زه����ي����ر ش��ك��ر 
الخدمة  لمجلس  السابق  والرئيس 
ال���م���دن���ي���ة ال���ق���اض���ي خ����ال����د ق��ب��ان��ي 
وغ��ي��ره��م. ف��ه��م ي���درس���ون ال��ط��اب 
م������واد ع������دة، م��ن��ه��ا ف����ي ال���ع���اق���ات 
ال����دول����ي����ة وت����اري����خ����ه����ا، ال���دس���ت���ور 
ال���ل���ب���ن���ان���ي، االق����ت����ص����اد ال��ل��ب��ن��ان��ي، 

الثقافة العامة وسواها." 
أما األستاذة في الكلية الدكتورة 
المولى فتناولت في حديثها  دينا 
ق�����رارا ل��ل��ك��ل��ي��ة ي��ن��ص ع��ل��ى ال��ت��ح��اق 
ال���ط���ال���ب خ�����ال س����ن����وات دراس���ت���ه 

اللغة  ف��ي  لتقويته  إل��زام��ي��ة  ب����دورة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ف��ص��ح��ى وأخ����رى إل��زام��ي��ة 
عن  اإلن��ك��ل��ي��زي��ة.  أو  الفرنسية  ف��ي 
أس��ب��اب اع��ت��م��اد ذل���ك، أش���ارت إلى 
أن هناك حصة اسبوعية لكل لغة 
مدتها ث��اث ساعات وه��ي فرضت 
لمسنا  ألن��ن��ا  ال��م��ن��ه��ج  ع��ل��ى  نفسها 
تراجعًا في مستوى التعبير السليم 
والفرنسية.  ال��ع��رب��ي��ة  اللغتين  ف��ي 
وش������ددت ع��ل��ى أن ه����ذا ال����واق����ع ال 
ينطبق على كليتنا بل هو شكوى 

عامة من جامعات لبنانية عدة.
ش��غ��ل��ت  ال���ت���ي  ال���م���ول���ى،  ورأت 
م��ه��م��ات ال��م��دي��رة ال��س��اب��ق��ة للفرع 
ال��ف��رن��س��ي ف���ي ال���ح���ق���وق وال��ع��ل��وم 
السياسية واإلداري��ة في الجامعة،  
أن ال��ف��رع ال��ذي انشئ ع��ام 1997

ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال���وك���ال���ة ال��ج��ام��ع��ي��ة 
الفرنكوفونية والسفارة الفرنسية 
"المهن  ع��ن  م��اس��ت��را مهنيا  أط��ل��ق 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��دي��ب��ل��وم��اس��ي��ة" يعد 
من خاله الطالب ألي مباراة تصب 
ف���ي ه���ذا ال��ت��خ��ص��ص ف���ي ال��ق��ط��اع 

العام.
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، أف����ادت م��دي��رة 
معهد العلوم السياسية في جامعة 
كارول  الدكتورة  يوسف  القديس 
أن  ل�"النهار  حديث  ف��ي  الشرباتي 
نوفره  ال��ذي  المعهد  ف��ي  الديبلوم 
ل���ط���اب���ن���ا ي���ش���ك���ل ال�����ع�����دد األك���ب���ر 
م��ن ال���م���واد ال��م��ط��ل��وب��ة ف��ي ال��م��ب��اراة 
مادتّي باستثناء  الخارجي  للسلك 
اإلدارة العامة والقانون العام، وهما 

ستتوافران في الدورة. 

وب����ع����د ت���ش���دي���ده���ا ع���ل���ى ورش����ة 
تطوير البرامج في الجامعة وانفتاح 
ال����ك����ل����ي����ات ب���ع���ض���ه���ا ع����ل����ى ب��ع��ض 
ف���ي ت��وف��ي��ر م�����واد اخ���ت���ي���اري���ة ت��ع��زز 
العامة عندالطالب، أعلنت  الثقافة 
ل��ل��م��ب��اراة  ال���م���رش���ح  ال���ش���رب���ات���ي أن 
س��ي��ح��ظ��ى ب����ق����رص م����دم����ج ي��ح��وي 
ال���م���ع���ل���وم���ات ك��ل��ه��ا م����ع ت��ع��ل��ي��ق��ات 
تواكب المسابقات الخطية للمباراة 

في مواضيع عدة. 
ال���دورة، وفقا  ام��ا المعهد فقّسم 
لشرباتي، إل��ى م��راح��ل ث��اث ب��دأت 
االول��ى األس��ب��وع الماضي من خال 
خ���ض���وع ال����ط����اب الم���ت���ح���ان خ��ط��ي 
وتصّححه   ال��م��ب��اراة  لهذه  نموذجي 
أم��ا القسم  مجموعة من األس��ات��ذة، 
الثاني م��ن ال���دورة، وال��ت��ي سنحدد 

بالمباراة  تاريخه الحقًا وهو مرتبط 
ال��ش��ف��ه��ي��ة ل��ل��ن��اج��ح��ي��ن ف��ي��رت��ك��ز، 
ل��ه��ا، على اك��ت��ش��اف الطرائق  وف��ق��ًا 
أو  الخوف  على  للسيطرة  السليمة 

الضغط.
المعهد سيؤلف  ان  إل��ى  ولفتت 
ل��ج��ن��ة ف��اح��ص��ة ت��ض��م م��ج��م��وع��ة من 
األس����ات����ذة وأح�����د ال���ط���اب ل��ت��ط��رح 
أس��ئ��ل��ة ع��ل��ى ال��م��رش��ح��ي��ن، وق��ال��ت: 
"سنقّوم معًا طريقة اإلجابة وسبل 
الكام".  الطالب  واتقان  تطويرها 
وش�������ددت أي���ض���ًا ع���ل���ى أن ال������دورة 
س���ت���خ���ّص���ص ق���س���م���ًا م���ن���ه���ا ل���ط���رح 
المرشحين  على  المحرجة  األسئلة 

التي قد تطرأ أحيانًا في المباراة.
أما في ما خص مستوى الطاب 
ف���ي ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة أو ال��ف��رن��س��ي��ة 

م��ن ضعف في  فقالت: "ق��د نعاني 
اللغة العربية علمًا انني على يقين 
أن ق��ل��ة م���ن ال���ن���اس ت��م��ت��ل��ك ق���درة 
التعبير باللغات الثاث أي العربية، 
أضافت:  واإلنكليزية"،  الفرنسية 
"ال يمكن لمن يعاني صعوبات في 
اللغة الفرنسية أن يلتحق بالمعهد 
ألن أكثرية المواد تعطى بالفرنسية 
وع���دد ال��ح��ص��ص ب��ال��ع��رب��ي��ة م��ح��دود 
ج����دًا. أم���ا ف��ي م��ا خ��ص اإلنكليزية 
حصص  توفير  على  نسهر  فنحن 
بعد  باللغة، وذل��ك  الطاب  لتقوية 
المستوى  يحدد  المتحان  خضوعه 

الذي يجب اإللتحاق فيه".
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