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منح دكتوراه من املجل�س
الوطني لثمانية طالب
من «الي�سوعية»
ُأق���ي���م اح���ت���ف���ال ل��ت��س��ل��ي��م ش���ه���ادات
احلصول على املنح في قاعة اجتماعات
مبنى رئ��اس��ة جامعة ال��ق��دي��س يوسف،
وذلك في إطار التعاون القائم بني جامعة
ال��ق��دي��س ي���وس���ف وامل��ج��ل��س الوطني
للبحوث العلمية للسنة ال��ث��ال��ث��ة على
التوالي ،وتسلمها كل من صبحي املولى
وي��وس��ف البقعوني م��ن معهد الهندسة
العالي ف��ي ب��ي��روت وري��ن أب��ي راش��د من
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وبيرال
ف��رح��ات وس��ال��ي قنطار م��ن كلية العلوم
ودي��زي��ري��ه احل��ج وج��وزي��ت سبعلي من
كلية الصيدلة ووس���ام حل��ام م��ن معهد
العلوم السياسية.
ح��ض��ر االح���ت���ف���ال رئ���ي���س اجلامعة
ال��ب��روف��س��ور س��ل��ي��م دك����اش اليسوعي
ونائبة رئيس اجلامعة لشؤون البحث
العلمي البروفسورة دوال ك��رم سركيس
ون�� ّواب الرئيس البروفسور توفيق رزق
وال��ب��روف��س��ور م��ي��ش��ال ش��وي��ر ورئيس
مجلس إدارة املجلس الوطني للبحوث
ال��ع��ل��م��ي��ة ال���ب���روف���س���ور ج�����ورج طعمه
واألم�ي�ن ال��ع��ام للمجلس ال��دك��ت��ور معني
حمزة ومنسقة برنامج الدعم للدكتوراه
ف���ي امل��ج��ل��س ال���دك���ت���ورة مت����ارا الزين،
ومسؤولني من اجلامعة واملجلس.
وألقت البروفسورة دوال كرم سركيس
كلمة باملناسبة أك��دت أن «ال��ت��ع��اون بني
اجلامعة واملجلس قد تعزز ،كما إ ّنه تطور
ليشمل ال��ع��م��ل ع��ل��ى ش��رع��ة ألخالقيات
وأدبيات البحث ،سيتم إطالقها قريبا».
م��ن ج��ه��ت��ه ،ع��ب��ر ال��ب��روف��س��ور دكاش
ع��ن ف��رح��ت��ه ب��اس��ت��م��رار ال��ت��ع��اون املثمر
واملتج ّذر بني اجلامعة واملجلس.
أم����ا ال���ب���روف���س���ور ط��ع��م��ة ف��ق��د أمل
بزيادة املشاريع البحثية على مستوى
اجلسم األك��ادمي��ي .كما مت ّنى الدكتور
معني ح��م��زة ف��ي كلمة ألقاها أن يتمكن
«طالب الدكتوراه من إجناز أبحاثهم في
مختبرات في لبنان ،ألن عملهم يتم حاليا
مبعظمه في اخلارج.
وك��ان��ت ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف قد
وق��ع��ت ات��ف��اق��ي��ة م���ع امل��ج��ل��س الوطني
للبحوث العلمية يعمل بها اعتبارا من
ب��داي��ة ال��ع��ام اجل��ام��ع��ي ،2014-2013
وي��ن��ص على ال��ت��ع��اون ف��ي توفير منحة
سنوية لعدد محدد من الطالب املقبولني
إلع����داد ش��ه��ادة ال��دك��ت��وراه ف��ي جامعة
القديس يوسف واملسجلني فيها .يعطي
امل��ج��ل��س م��ن��ح��ة س��ن��وي��ة ل��ل��ط��ال��ب الذي
يستوفي ال��ش��روط املنصوص عنها في
هذه االتفاقية ،أهمها التفوق في املاستر،
يقابلها إع��ف��اء جامعة القديس يوسف
ال��ط�لاب املستفيدين م��ن ب��رن��ام��ج منح
الدكتوراه من رسوم التسجيل واألقساط
ورسوم املناقشة فيها.

