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املجلس االستراتيجي لجامعة القديس يوسف
بحث مشاريع التطوير والبناء و"رؤية الجامعة"
ع� �ق ��د ال� �م� �ج� �ل ��س االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي
لجامعة ّ
القديس يوسف اجتماعه
ال � ��دوري األول ل�ل�س�ن��ة  2015في
حرم االبتكار والرياضة في بيروت
رئيس الجامعة البروفسور
برئاسة ّ
سليم دك ��اش اليسوعي وحضور
ن � � ��واب ال ��رئ� �ي ��س واالم� � �ي � ��ن ال� �ع ��ام
ل�ل�ج��ام�ع��ة ال�م�ه�ن��دس ف ��ؤاد م ��ارون
وال � ��وزراء السابقين ن��اي�ل��ة معوض
ووليد الداعوق وميشال اده وطارق
م �ت��ري ون ��اص ��ر ال �س �ع �ي��دي وب�ه�ي��ج
طباره ورئيس جامعة نورث ايسترن
األميركية ج��وزف ع��ون ومدير عام
ب �ن��ك  HSBCف ��ي ان �ك �ل �ت��را سمير
عساف والرئيس السابق لسويسرا
ج ��وزف دي ��س وال ��وزي ��ر البلجيكي
فرنسوا غزافييه دو دون�ي��ا ومدير
ّ
الكندية
مستشفى جامعة الف��ال

ميشال جيرفيه والرئيس والمدير
ال� �ع ��ام ل �م �ج �م��وع��ة ري �ن ��و  -ن�ي�س��ان
ك��ارل��وس غصن ورئ�ي��س مؤسسة
فرنسا فيليب الغاييت والمدير في
وزارة ال�خ��ارج� ّ�ي��ة الفرنسية ج��وزف
مايا ورئيس مجلس شورى الدولة
ورئ �ي��س ت�ج�م��ع ج�م�ع�ي��ات ق��دام��ى
ال �ج��ام �ع��ة ال �ق��اض��ي ش �ك��ري ص ��ادر
ّ
لألكاديمية
واألمينة العامة الدائمة
ّ
الفرنسية هيلين كارير دانكوس.
وخال جلستي العمل استعرض
المجلس االستراتيجي مستجدات
الجامعة ،خصوصًا مشاريع التطوير
ّ
وتطرق ُالى نتائج مختلف
والبناء،
النشاطات ال�ت��ي أقيمت ف��ي إط��ار
م �ش��روع اس �ت �ع��ادة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة
ّ
ال�ط��ال�ب�ي��ة ف��ي ال �ج��ام �ع��ة .ك�م��ا رك��ز
على دراسة المشروع االستراتيجي

"رؤي� ��ة ال�ج��ام�ع��ة  "2025وم �ش��روع
إن�ش��اء "م��ؤس�س��ة جامعة ّ
القديس
ي � ��وس � ��ف" ال � �ت� ��ي س �ت �ه �ت��م ب �ج �م��ع
التبرعات لمصلحة برامج القروض
والمنح ومشاريع تنمية الجامعة.
وس� �ت� �ع ��رض ال� �ت ��وص� �ي ��ات ال �ت��ي
ص ��درت ع��ن جلستي ال�ع�م��ل على
ال �ل �ج��ان ال �م �خ �ت� ّ�ص��ة ب �غ �ي��ة درس �ه��ا
ت� �م� �ه� �ي� �دًا إلق� � ��راره� � ��ا ف � ��ي م �ج �ل��س
الجامعة.
وكان سبق الجلسة الثانية فطور
في المطعم التطبيقي لمعهد ادارة
األع� �م ��ال ف��ي ال �ج��ام �ع��ة وال �م �ع��روف
ب ��ال� ��"أت ��ول� �ي� �ي ��ه" (، )L’Atelier
اس� �ت� �ع ��رض ال � �م � �ش ��ارك ��ون خ��ال��ه
الوضع المحلي واإلقليمي بمشاركة
ال� �س� �ف� �ي ��ر ال � �ف� ��رن � �س� ��ي ب ��ات ��ري ��س
باؤلي.

