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افتتاح موؤمتر احتاد اجلامعات العربية يف »الي�سوعية«

دعوات للتطوير العلمي والبحاث ومعاجلة م�صكلة البطالة

راب 

افــُتــِتــَحــْت فــي جامعة الــقــديــس يــوســف - حرم 
العلوم االنسانية الدورة الـ 48 للمؤمتر العام الحتاد 
اجلامعات العربية )دورة لبنان(، حتت رعاية رئيس 
ـــوزراء متــام ســام ممثا بوزير التربية  مجلس ال
الــيــاس بــو صعب، وبــدعــوة من  والتعليم العالي 
االحتاد العام للجامعات العربية، في حضور وزير 
االعــام رمــزي جريج، سفراء دول عربية وغربية، 
الــنــائــب روبــيــر غــامن والــــوزراء السابقني: غسان 
سامة، نايلة معوض، طارق متري، بهيج طبارة، 
رئيس كرسي السامة املرورية في جامعة القديس 
يوسف الدكتور رمزي سامة، مدير ماستر االعام 

والتواصل في اجلامعة باسكال مونان. 
وتوّقف رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور 
االب سليم دكـــاش عــنــد »الـــظـــروف الــراهــنــة التي 
ــدورة، منها حتدي محاربة التطرف  تنعقد فيها ال
واإلرهــاب، وبناء السام واألمــن، وحتقيق العدالة 
واحلريات  املواطنة  وإرســاء مجتمع  االجتماعية، 
واقتصادها،  املعرفة  مجتمع  وتشييد  املسؤولة، 

وبناء منظومة التسامح واحلوار واإلخاء«. 
ـــدوره، حتــّدث رئيس جامعة الــشــرق األوسط  ب
ورئيس الدورة السابعة واألربعني الحتاد اجلامعة 
الريادي  »الـــدور  عن  ماهر سليم  الدكتور  العربية 
الذي تضطلع به اجلامعات، وعدد املبادرات الثاث 

التي قامت بها جامعة الشرق األوسط خال توليها 
رئاسة الدروة السابقة وتبناها املؤمتر«.

من جهته، توّقف أمــني عــام اجلامعات العربية 
الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان عند »التحديات 
التي تواجه املؤسسات التعليمية العربية«، وقال: 
»ما يستوجب منا التطوير والتحديث مبا يتواءم 
مع معطيات ومستجدات العصر اجلديد«، شارحا 
فــي برامجه  »الــتــوســع  استشعار االحتـــاد ألهمية 
وتعميق التنسيق والتعاون بني الكفاءات العربية 

واألكادميية في مختلف التخصصات العلمية«.
واشـــار الــوزيــر بــو صعب الــى »ان اجلامعات 
األبحاث  نتائج  إلى استخدام  تتسابق  العالم  في 
مــنــاهــجــهــا، وتـــتـــزاحـــم منشوراتها  تــطــويــر  فـــي 
واإلجتماعية  والــثــقــافــيــة  العلمية  وإجنــازاتــهــا 
واإلقتصادية واألدبية في املكتبات وعلى الشبكات 
جتديد  على  أساتذتها  ويعمل  للتواصل،  العاملية 
عبر  العاملية  للقضايا  ومقارباتهم  محاضراتهم 
أبحاث يقومون بها«، معتبرًا »ان مثل هذا اللقاء هو 
منصة عربية للبحث والتعاون في شتى الشؤون 

املتعلقة بالتعليم العالي«.
ثم ألقى سامة محاضرة عنوانها »كيف يصبح 
تعليمنا العالي أعلى؟«، وتطرق فيها الى عدد من 
»ارى  مضيفًا  اجلامعات،  تواجه  التي  التحديات 

أوضح  على حتديد  القائمة  اجلامعات  ان نشجع 
لشخصيتها وأن نطالب أصحاب كل مشروع جامعي 
جديد مبزيد من التحديد للفئة التي ستنتمي اليها 

جامعته العتيدة«.
وســأل: »مــاذا نقول لكل هــؤالء حملة الشهادات 
اليوم  بــاتــوا  العمل وهــم  عــن  العاطلني  اجلامعية 
يشكلون نحو ثلث أعداد اخلريجني العرب؟ هل نقول 
لهم على نفسها جنت براقش؟ او على العكس هل 
نطالب حكوماتنا بضمان إيجاد وظيفة لكل خريج؟ 
وحتى لو لم تكن البطالة من خطايا اجلامعة فإنه 
ليس من حق اجلامعة ان تتنصل من مسؤوليتها 

في معاجلة هذه اآلفة املتفاقمة«. 
وختاما، مت تسليم العلم، وجائزة الباحث العربي 
والهندسية  األســاســيــة  العلوم  مجال  فــي  املتميز 
إلى كل من الدكتور أسامة غــازي صالح اخلواجة 
)قسم الفيزياء - كلية العلوم - جامعة اإلمارات(، 
والدكتور عماد الدين أحمد العمري )قسم الفيزياء 

- جامعة السلطان قابوس(.
ـــّدم األب دكـــاش ميدالية اجلــامــعــة اخلاصة  وق
بالعيد الـــ 140 على تأسيسها إلــى كل من الوزير 
بــو صــعــب، وأبـــو عــرابــي وســامــة، كما قــدم أمني 
عــام االحتــاد درعــا تكرميية إلــى الــوزيــر بو صعب 

ودكاش. 

في  املتفّرغني  ذة 

املشاركون في مؤمتر احتاد اجلامعات العربية


