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دكتوراه من المجلس الوطني لطالب من ”اليسوعية“ استراتيجيات التعلم النشط في ”العربية المفتوحة“

USJ     ا ممثلي المجلس الوطني والطالب الفائزين بالمنح
ً
دكاش متوسط

صدى البلد  

للسنة الثالثة على التوالي، وفي 
لقائم بين جامعة  ا التعاون  ــار  إط
القّديس يوسف والمجلس الوطني 
للبحوث العلمية، ُسلمت شهادات 
الحصول على المنح، خالل احتفال 
أقــيــم فــي قــاعــة اجتماعات مبنى 
رئاسة الجامعة، إلى كل من صبحي 
المولى ويوسف البقعوني من معهد 
الهندسة العالي في بيروت ورين 
ابي راشد من كلّية اآلداب والعلوم 
اإلنسانّية وبــيــرال فــرحــات وسالي 
قنطار من كلّية العلوم وديزيري الحج 
وجوزيت سبعلي من كلّية الصيدلة 
ــن معهد العلوم  ووســــام لــحــام م
السياسّية، وذلك في حضور رئيس 
اليسوعي  لجامعة سليم دكـــاش  ا
ونائبة رئيس الجامعة لشؤون البحث 
العلمّي دوال كرم سركيس ونواب 
الرئيس توفيق رزق وميشال شوير 
ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني 
للبحوث العلمّية جورج طعمه وأمين 
عام المجلس معين حمزة ومنسقة 
برنامج الدعم للدكتوراه في المجلس 

تمارا الزين، ومسؤولين من الجامعة 
والمجلس. 

أكدت سركيس أن ”التعاون بين 
كما  ز،  تعز قد  لمجلس  ا و معة  لجا ا
انه تطور ليشمل العمل على شرعة 
أخالقيات وأدبــيــات البحث، سيتم 
إطالقها قريًبا. من جهته عّبر دكاش 
عن فرحته باستمرار التعاون المثمر 
والمتجذر بين الجامعة والمجلس. أّما 
طعمة فأمل بزيادة المشاريع البحثّية 
على مستوى الجسم األكاديمي. كما 
تمّنى حمزة في كلمة ألقاها أن يتمكن 
طّالب الدكتوراه من إنجاز أبحاثهم في 
مختبرات في لبنان، ألن عملهم يتم 

حالًيا بمعظمه في الخارج“.

الشروط المنصوص عنها
وكانت جامعة القّديس يوسف 
وقعت اتفاقية مع المجلس الوطني 
ا  للبحوث العلمية يعمل بها اعتباًر
-٢٠١٣ الجامعّي  العام  من بداية 
لــتــعــاون في  ا ٢٠١٤، وينص على 
توفير منحة سنوية لعدد محدد من 
ــداد شهادة  الطالب المقبولين إلع
الدكتوراه في جامعة القّديس يوسف 
والمسجلين فيها. يعطي المجلس 

منحة سنوية للطالب الذي يستوفي 
الشروط المنصوص عنها في هذه 
االتفاقية، أهّمها التفوق في الماستر، 
يقابلها إعفاء جامعة القّديس يوسف 
لــطــالب المستفيدين مــن برنامج  ا
منح الدكتوراه من رسوم التسجيل 

واألقساط ورسوم المناقشة فيها.

معايير ثابتة
وتراعي الجامعة في الطالب الذين 
ترشحوا للحصول على هذه المنحة 
توزعهم على مختلف برامج الدكتوراه 
المعتمدة. تعطى المنحة لمدة سنة، 
قابلة للتجديد مرتين متواليتين. وفي 
كافة األحوال، ال يمكن أن تتجاوز مدة 
المنحة التي يقدمها المجلس لطالب 
الدكتوراه فترة ثالث سنوات، يتعين 
عليه أن ينجز أطروحته في نهايتها، 
ويمكن بصورٍة استثنائية تمديد هذه 
المهلة لفترة ثالثة أشهٍر إضافية 
بتوافق الفريقين. وتعطى األفضلية 
للطالب الذين نالوا شهادة الماجستير 
أو الماستر بدرجة جّيد على األقل، 
والذين تندرج موضوعات أطروحاتهم 
في الميادين والمحاور التي يعتبرها 

المجلس والجامعة من األولويات.
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