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المؤتمر العلمي الدولي الـ٢١ في ”القديس يوسف“

صدى البلد  

أطلقت الجمعية اللبنانّية لتقّدم 
العلوم وجامعة القّديس يوسف 
طنّي  لو ا لمجلس  ا مــع  ن  و لتعا با
للبحوث، خالل مؤتمر صحافي ُعقَد 
فــي حــرم االبتكار والــريــاضــة في 
اليسوعّية، المؤتمر العلمي الدولي 
الواحد والعشرين: آفاق ٢٠٢٠، الذي 
يمتد من ١٥ الى ١٧ نيسان ٢٠١٥، 
بحضور رئيس الجامعة البروفسور 
ــاش اليسوعي، ونائب 

ّ
سليم دك

رئــيــس الجامعة لــشــؤون البحث 
العلمّي دوّال كرم سركيس، ورئيس 
العلوم  للبنانّية لتقّدم  ا الجمعية 
نعيم عويني، وأمين عام المجلس 
الوطنّي للبحوث العلمّية معين حمزة، 
ومدير عام التعليم العالي في وزارة 

التربية أحمد الجّمال وفاعليات.

تطوير نوعية التعليم
أشار دكاش الى ”أهمّية المؤتمر 
في جمعه غالبية الجامعات اللبنانّية 
وفي تحفيزه على البحث العلمّي 
الذي يطّور نوعّية التعليم الجامعّي 

وينّميه“.
من جهتها، أعلنت سركيس عن 
فخرها وسرورها بالـجامعات اللبنانّية 
الـ١٩ التي شاركت بطريقة فعلّية 
 الى 

ً
في اإلعداد لهذا المؤتمر، الفتة

أن ”هذه المشاركة تشّجع التعاون 
بين الجامعات، وهذا ما تسعى إليه 
جامعة القّديس يوسف والجمعّية 

اللبنانّية لتقّدم العلوم“.
وشددت على أن ”استراتيجّية 

USJ      ز على البحث العلمي
ّ
دكاش: أهمية المؤتمر أنه يحف

الجامعة هي مــّد جسور التعاون 
مع الجامعات المحلّية، وجامعات 
ا. إذ إّن التعاون 

ً
من خارج لبنان أيض

لباحثين هو  ا و مــعــات  لــجــا ا بين 
أفضل طريقة لتطوير أبحاث ذات 
قيمة دولّية، وأبحاث في ميادين 
بشكل  معة  لجا ا تهّم  متخّصصة 
خاص ولبنان والمجتمع بشكل عام“.

تحديات جّمة
أما عويني فأشار الى أن ”اختيار 
تنظيم المؤتمر بالشراكة مع جامعة 
الــقــّديــس يــوســف أتــى احتفاًال 
١٤٠ ”فــهــذا الصرح  بعيدها الـــــ
األكاديمّي العريق، قّدم الكثير في 
مجال العلم واألبحاث العلمّية، وهو 
يدعم طــّالب الماستر والدكتوراه 
لــتــقــديــم أبــحــاث عــلــمــّيــة خــالل 

مسيرتهم الجامعّية“. 
وتوقف معين حمزة عند ”عدم 
جواز بقاء القطاع البحثّي من مهمات 
القطاع العام فقط، إذ إن المحاور 

تجد  عليها  يعمل  لتي  ا لبحثّية  ا
اهتماًما لدى المؤّسسات الخاّصة 
المختلفة. أما عن التحّديات التي 
تواجه البحث العلمّي فاعتبرها مادّية 
وهــذا يتطلب تضافر اإلمكانيات 

وتعاون الجامعات“.

ميزانية البحث العلمي
أمــا مدير عــام التعليم العالي 
ة والتقنية 

ّ
أحمد الجّمال فنّوه بالدق

في مراجعة األوراق البحثّية، وأشار 
ي عن البحث العلمّي 

ّ
الى ان التخل

 عــن الــهــدف األســاســّي 
ٍّ

هــو تخل
لألستاذ الجامعّي. وفي رّده على 
سؤال حول ميزانية البحث العلمّي 
 جامعة والتي حّددها قانون 

ّ
لكل

التعليم العالي الجديد، قال الجّمال: 
إن الـ٥٪ المحّددة هي الحّد األدنى 
الواجب على الجامعة أن تستثمره، 
وهذا ال يمنع جامعة مثل اليسوعّية 
٢٥٪ من  ر اكثر من  من استثما

ميزانيتها في األبحاث.


