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”دورة لبنان“ في القّديس يوسف: أحوال التعليم العالي
صدى البلد  

استقبلت جامعة القّديس يوسف 
ـــدورة الــــ٤٨ للمؤتمر  فــي بــيــروت ال
ــحــاد الجامعات العربّية، 

ّ
الــعــام الت

 ١٤٠ لـ  ا لمناسبة احتفالها بالعيد 
على تأسيسها. أقيمت الدورة الحالية 
الُمسّماة ”دورة لبنان“ برعاية رئيس 
ًال بوزير 

ّ
مجلس الوزراء تّمام سالم، ممث

التربية والتعليم العالي الياس أبو 
حاد 

ّ
صعب، وفي حضور األمين العام الت

الجامعات العربية سلطان أبو عرابي 
العدوان وحشد من من الفاعليات. 
وقـــارب عــدد الحاضرين الثالثمئة 
مشترك إضافة الى المرافقين وأعضاء 

الهيئات اإلدارية والتعليمّية. 

إبراز رسالة لبنان
اسُتّهل الحفل بكلمة لمقّدم الحفل 
أنطوان سالمة، تلتها صالة مشتركة 
ــا الشيخ  إسالمّية – مسيحّية (أّداه
أحمد الحويلي والطالب ميشال أبو 
ا على آلة البيانو 

ً
رجيلي، ورافقتهما عزف

الطالبة روان غالي).
أكد رئيس جامعة القّديس يوسف 
اش أن ”دورة لبنان“ 

ّ
األب سليم دك

ــحــادنــا، 
ّ
هــذه كما أقــّرهــا مجلس ات

ط الضوء على رسالة لبنان 
ّ
فرصة لنسل

االجتماعّية واإلنسانّية النموذجّية 
على صعيد العيش المشترك، وحوار 
األديــان، والثقافات والحضارات، ال 
لــظــروف التي يعيشها  ا سيما في 
له 

ّ
العالم العربّي اليوم، نظًرا إلى ما يمث

لبنان من تقّدم على صعيد التربية 
وخصوًصا التعليم العالي، ومن نهضٍة 
علمّية وإنسانّية، ومن إنجازات وأعمال 
ل، وإبداعات وتطّوٍر تربوّي وعلمّي، 

َ
ُجل

USJ      جانٌب من المشاركين في الدورة

ومن نشاٍط بحثّي في مختلف مجاالت 
التعليم العالي“. 

النموذج الموّحد
رئيس جامعة  لفت  مــن جهته، 
الشرق األوسط ورئيس الدورة السابعة 
حاد الجامعة العربّية، 

ّ
واألربعين الت

الى ”الدور الريادي الذي تضطلع به 
الجامعات، وعّدد المبادرات الثالث التي 
قامت بها جامعة الشرق األوسط خالل 
توليها رئاسة الدروة السابقة وتبّناها 
ــادرة النموذج  ــي: ”مــب المؤتمر، وه
الموّحد لحوكمة الجامعات العربّية 

ناهيك عن مبادرة ”الّتنال العربي“. 
بــدوره، شدد أمين عام الجامعات 
العربّية سلطان أبو عرابي العدوان على 
أن ”اتحاد الجامعات العربّية، كانت 
نشأته من العاصمة اللبنانّية العام 
١٩٦٤، نتيجة لقاء عدد من رؤساء 
الجامعات العربّية الذين اجتمعوا 
آنذاك لبحث مشكالت التعليم العالي 

في الوطن العربّي“. 
من جهته، أشار بو صعب الى أن 

”التغيير يبدأ من الجامعة وأن وزارة 
التربية والتعليم العالي في لبنان 
ع الى جعل الجودة في اساس 

ّ
تتطل

التعليم العالي عبر انشاء مؤسسة 
مستقلة لهذا الغرض“. وشّدد على 
”ضرورة تطبيق قانون التعليم العالي 
الجديد والتزام معاييره“، الفًتا الى 
”الجهود الذي يجب على الجامعات 
ان تبذلها من اجل استنباط األفكار 
التي تحمي شبابنا من االنــزالق نحو 

منزلقات خطيرة“.

رفع النوعية
أمــا الوزير السابق غسان سالمة 
فتحّدث عــن عـــدٍد مــن التحديات 
أبرزها الزيادة الهائلة في عدد طالبي 
التعليم العالي وارتفاع عدد الجامعات 
بالتوازي مع زيــادة الطلب؛ الثورة 
الهائلة متعددة األبــعــاد وعظيمة 
النتائج؛ رفع النوعية كجهد مستدام؛ 
تحدٍّ يكمن في تساؤل: ماذا ندّرس؟ 
وتحدي تسليع الشهادة الجامعّية 
او تحدي منطق السوق وتسلل الفكر 

لتعليم  ا مــجــال  ــى  ل ا لي  ا لنيوليبر ا
الجامعي؛ التحدي السادس هو بأي 

م؟ 
ّ
لغة نعل

١٤٠ عاًما على تأسيسها
كما شهدت الجلسة االفتتاحّية 
م، وتسليم جائزة الباحث 

َ
تسليم الَعل

لُعلوم  ا ل  لمتمّيز في مجا ا بّي  لعر ا
 من 

ّ
األساسّية والهندسّية إلى كل

أسامة غــازي صالح الخواجة (قسم 
الفيزياء-كلّية العلوم- جامعة اإلمارات)، 
والدكتور عماد الدين أحمد العمري 

ن  لسلطا ا معة  جا  - ء يا لفيز ا (قسم 
قابوس). 

لقّديس  ا وقـــّدم رئيس جامعة 
لخاّصة  ا لجامعة  ا لّية  ميدا يوسف 
 

ّ
بالعيد الـ١٤٠ على تأسيسها إلى كل

من الوزير أبو صعب، وسلطان أبو عرابي 
وإلى الوزير غّسان سالمة. من جهته 
حاد درًعا تكريمّية 

ّ
قّدم أمين عاّم االت

ــى رئيس  إلــى الــوزيــر أبــو صعب وإل
الجامعة المضيفة. 

وقــبــل اخــتــتــام الجلسة اجتمع 
المشاركون اللتقاط الصورة الرسمّية 
التذكارّية.  واستكمل النهار بالجلسة 
األولى اإلجرائّية، ثم الجلسة الثانية 

بعد استراحة الغداء.
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«دورة لبنان فرصة لنسل

الضوء على رسالة لبنان 

االجتماعّية واإلنسانّية 

النموذجّية»
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