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اإطالق برنامج جامعة للكل يف »الي�سوعية«

وم��ن خ�
قانون إنشاء الهيئة الوطنية املستقلة لضمان اجل��ودة، من 
أج��ل احلفاظ على املعايير الدولية في اجل��ودة واملستوى 
املرموق، وإن مجلس التعليم العالي يعمل سندا إلى السلطة 
املعطاة له من خالل قانون تنظيم التعليم العالي اخلاص، 
على التزام املؤسسات املعايير العلمية والفنية الدقيقة التي 
حتافظ على ريادة هذا القطاع ونوعية مخرجاته، لكي نؤكد 
املقبلة من  أن األجيال  الناجحني  أنتم جيل املهندسني  لكم 
املهندسني جاهزة ومتمكنة من حمل الشعلة ورفع إسم لبنان 
عاليا، وان سوق العمل مفتوحة أمامهم، فال ضرورة للحد من 

تخّريج املهندسني، بل احلرص على النوعية واجلودة«.

أط��ل��ق »م��رك��ز ال���دراس���ات اجل��ام��ع��ي��ة« ف��ي لبنان 
اجلنوبي، التابع ل�«جامعة القديس يوسف«، برنامج 
»جامعة للكل« في مقر املركز في صيدا، في حضور 
رئيس اجلامعة البروفسور سليم دك��اش اليسوعي 
ومديرة املركز الدكتورة دينا صيداني والنائب بهية 

احلريري وعدد كبير من أصدقاء املركز.
والبالغني  الشباب  ال��ى  البرنامج،  ه��ذا  ويتوّجه 
في صيدا واجلنوب،الراغبني في متابعة صفوف في 
والوساطة  النفس  وعلم  واملسرح  والسينما  اآلداب 
والتطوير الشخصي، وتكمن ميزته في انه ال يخضع 

الطالب لتقييم بل هدفه تنمية البعد الثقافي لديهم.
ب���داي���ة، ذك�����رت ال���دك���ت���ورة ص��ي��دان��ي بالهدفني 
األس��اس��ي��ني ال��ت��ي ت��ه��دف اجل��ام��ع��ة اليسوعية الى 
وهما  للكل«،  »جامعة  برنامج  خ��الل  م��ن  اب��رازه��م��ا 

والثقافية  وال��ف��ك��ري��ة  األك��ادمي��ي��ة  احل��ي��اة  تشجيع 
واالج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي لبنان اجل��ن��وب��ي وامل��س��اه��م��ة في 

تطوير املوارد البشرية في هذه املنطقة.
من جهته، أك��د البروفسور دك��اش أّن��ه »م��ن خالل 
هذه الثقافة اجلامعية ودروسها نود أن نفتح املجال 
للحوار اللبناني، إذ إن من أساسيات الثقافة اللبنانية 
ذلك العيش املشترك الذي مترد على الضغينة والفناء 

وصمد في وجه احلروب واألزمات«.
أما النائب بهية احلريري، فقد هنأت القيمني على 
املركز على »إجنازاتهم األكادميية والثقافية« معلنة 
من  والشراكة  التعاون  أشكال  لكل  »استعدادها  عن 
اجلنوبي،  لبنان  ف��ي  التطوير  على  التشجيع  أج��ل 
وال��ذي مير حكما عبر التدريب التربوي واجلامعي 

ملوارده البشرية«.   

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب والقائم 
بأعمال سفارة أملانيا في لبنان مارتن هوت في مؤمتر صحفي 
مشترك عقد في مكتب وزير التربية، عن هبة أملانية تبلغ قيمتها 
مخصصة   ، اليونيسيف  منظمة  ل 

على ان تبدأ اإلمتحانات الساعة 30
ومحاسبة( وللسنة األولى ماستر.

اما املاسترات البحثية فتبدأ امتحاناتها الساعة 11 وفقا للبرنامج املعلن 
عنه سابقا.

النائب احلريري تتوّسط املشاركني في حفل اإلطالق


