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لقاء شركاء مركز الدروس الجامعّية في لبنان الجنوبّي

USJ     خالل قطع قالب الحلوى

صدى البلد  

ضمن فعاليات االحتفال بذكرى 
تأسيس الجامعة الـــ١٤٠ عقد مركز 
الدروس الجامعّية في لبنان الجنوبّي 
CEULS)) التابع لجامعة القّديس 
ه السنوّي مع  يوسف – بيروت لقاء
الشركاء في احتفال حضره رئيس 
اش ورئيسة المركز 

ّ
الجامعة سليم دك

دينا صيداني وبمشاركة ما يزيد 
عن مئة شريك من مديري مصارف 
ومديرين إقليمّيين ورؤساء مدارس 
فة  غر ئيس  ر تقدمهم  ت  عليا فا و
الصناعة والتجارة في الجنوب علي 

الشريف.

دراسات قيد اإلعداد
ــددت صيداني على ”أهمّية  ش
لــتــعــاون مــع النسيج االجتماعّي  ا
واالقــتــصــادّي فــي المنطقة، ال من 
أجل توطيد الشراكة فحسب، بل من 
أجل تنمية العالقات بين الجهات 
دت صيداني أّن 

ّ
ب“. وأك

ّ
الفاعلة والطال

”المركز ُيصغي إلى حاجات الشبيبة 
في المنطقة، وأّن دراسات قيد اإلعداد 
لهذه الغاية“. كما توقفت عند ”أهمّية 
دور جامعة القّديس يوسف في الحياة 
األكاديمّية والفكرّية واالجتماعّية في 
لي القطاع 

ّ
لبنان الجنوبّي ودور ممث

المدرسّي وخّريجّي المركز قبل أن تختم 
كلمتها بعرض مفّصل لفرص التنمية 

التي يقّدمها المركز“.
اش بأّن تأسيس 

ّ
ر دك

ّ
من جهته، ذك

ــدروس الجامعّية في لبنان  مركز ال
 
ً
الجنوبّي في العام ١٩٧٧ أتى استجابة

لنداء قوى فاعلة فيها وتلبية لحاجات 

أكاديمّية وتنشئة الموارد البشرّية 
والمشاركة في نمّوها. وتطّرق رئيس 
الجامعة إلى دور قدامى الطالب كجزٍء 
أ من المجتمع الجامعّي، وأعلن 

ّ
ال يتجز

عن وضع قاعدة بيانات بأسماء الطّالب 
صال بهم إلنشاء 

ّ
القدامى وسيتّم االت

لجنة تأسيسّية خاّصة بهم.

تأمين جزء من المنح
ودعا جميع القدامى الى أن ”يأخذوا 
ة  قّو ا  يصبحو و لطبيعّي  ا نهم  مكا
متضامنة على الصعيدين األكاديمّي 
واألخــالقــّي كما على صعيد الدعم 
، من أجل تأمين جزء 

ّ
الماّدي، على األقل

من الِمَنح التي يستفيد منها أكثر من 
٣٠٠٠ طالب“.

ِخذ من 
ُّ
اش بالقرار الذي ات

ّ
ر دك

ّ
وذك

أجل تنمية مختبرات ”البيوكيميا“ 
بات التعليم 

ّ
 لمتطل

ً
في المركز تلبية

الت نحو بيروت 
ّ
ا لكلفة التنق

ً
وتخفيض

بالنسبة إلى عدد كبير من الطّالب. 
“ التابعة 

ّ
كما أعلن أن ”جامعة للكل

لجامعة القّديس يوسف، ستقّدم 
وفي أوقات مناسبة من األسبوع، برامج 
تنشئة متنّوعة في علم النفس واألدب 
العربّي والهندسة المعمارّية وهندسة 
الديكور وبــرامــج ثقافية متنّوعة. 
وسيؤّمن المركز المهنّي للوساطة 
برامج تنشئة مخّصصة للمدارس بداية 

العام الدراسّي في أيلول ٢٠١٦.

تنشئة مستمرة
في الختام، أشار رئيس الجامعة 
الى ان الـ CEULS، من خالل مديرته، 
ُيصغي إلى طلبات وضع برامج تنشئة 
مستمّرة جديدة في إدارة األعمال 
والعلم اإلدارّي واإلدارة المدرسّية أو 
العلوم التربوّية، إبتداًء من السنة 
المقبلة، حسب حاجات المنطقة على 

الصعيَدين األكاديمّي والمهنّي.
ثم كرم مصطفى أسعد الذي ترك 
بصماته في العقَدْين األخيرين من 
ته وثقة الجميع  حياة المركز بكفاء

بشخصه.


