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يوم تدريبي للهيئات الطالبية والمندوبين في ”اليسوعية“

صدى البلد  

USJ     لقطة جامعة من اليوم التدريبي في جامعة القديس يوسف

نظمت دائرة الحياة الطالبية في 
جامعة القّديس يوسف في بيروت 
يــوًمــا تدريبًيا ألعــضــاء الهيئات 
بي  و مند و لمنتخبين  ا لبية  لطا ا
السنوات األكاديمّية في مدرج بيار 
أبو خاطر في حرم العلوم اإلنسانّية 
بــحــضــور رئــيــس الــجــامــعــة سليم 
ــون شدياق  دكــاش اليسوعي وإدم
مدير دائرة الحياة الطالبية، ورئيس 
مجلس شورى الدولة القاضي شكري 
حاد جمعيات خّريجي 

ّ
صادر رئيس ات

الجامعة وأمين عام الجامعة فؤاد 
مارون. 

نشاطات ترفيهية
إعتبر شدياق أن ”انتصار الطالب 
يضعهم في موقع مسؤولّية يحّتم 
ت  طا نشا تنظيم  ليس   ، عليهم
ترفيهّية فحسب، بل وضع أنفسهم 
ــع  ــاب فـــي خــدمــة زمـــالئـــهـــم“. وت
شدياق :“تنظيم نشاطات مماثلة 
مهم جًدا، لكن نجاحكم يكمن في 
ون  لتعا ا وح  ر خلق  على  قدرتكم 
وتحفيز اآلخــريــن وإشراكهم في 
المشاريع التي تنوون إطالقها. وهذا 
اليوم مخّصص الطالعكم على بعض 
األدوات والمهارات التي تساعدكم 

على القيام بمهامكم“.

روح رياضية
من جهته عّبر دكــاش عن فرحه 
بنجاح النهار االنتخابّي الــذي مّر 
بــهــدوء وهــّنــأ المنتصرين وأشــاد 
بالروح الرياضّية للخاسرين، واعتبر ان 

”هذا النجاح دليل على أن المواطنة 
في الجامعة بخير“. وشّدد دكاش 
على ”المسؤولية الملقاة على عاتق 
الفائزين في إشــراك أكبر عدد من 
الطّالب في مشاريع منتجة“، وذكرهم 
”بضرورة إنشاء هيئات طالبّية تخدم 
الجميع وتكون قــدوة في القيادة 
ل رسالة للسياسيين 

ّ
السليمة وتشك

مفادها أن الطّالب يستطيعون العمل 
سوًيا“.

ثورة على الظلم
أما صادر فلفت الى أن ”العمل في 
الشأن العام يولد ثورة على الظلم 
لكنه يخلق أيضا شعوًرا بالتضامن 
مع األضعف“. وتابع صادر: ”إن ما 
ميزني عــن غيري خــالل مسيرتي 
المهنّية هي خدمة اآلخرين ومحبتي 
ــا يميزكم أنــتــم كطّالب  لــهــم. وم
لقّديس يوسف هو  ا فــي جامعة 
تدريبكم على المواطنة التي تزّودكم 
في  ح  لنجا ا على  بقيم تساعدكم 

حياتكم. لذلك كونوا مواطنين، أحبّوا 
واخدموا“.

ــر مـــارون الطّالب  مــن جهته ذك
أن ”المجلس الطالبّي العام الذي 
ــا زال قيد  أنــشــئ مــنــذ عــامــيــن م
ــار، وأن نظامه  ــب ــت الــتــجــربــة واالخ
الداخلي سينجز هذه السنة، وأن 
هدفه هو إبــداء المشورة، وتقديم 
االقتراحات والمساعدة على أخذ 
ــور  ــل األم ــقــرار وعــلــى متابعة ك ال
المتعلقة بمختلف جوانب الحياة 
الطالبّية. وُيعنى المجلس، المؤلف 
من ممثلين عن الطّالب ومسؤولين 
لمتعلقة  ا يا  لقضا با لجامعة،  ا في 
ثر  تؤ لتي  ا معّية  لجا ا كمة  لحو با
في الحياة الطالبية، وباإلشكاليات 
لجامعّية  ا لبيداغوجيا  با لمرتبطة  ا
واالختصاصات والنشاطات، إضافة 
الى األمور المتعلقة بالحياة الطالبية 
وعمل المجموعة الجامعّية وإنماء 
الوعي االجتماعّي وانخراط الطالب 
في خدمة اآلخرين وخدمة المجتمع“.
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