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مِ َنح من مجلس البحوث العلمية
القديس يوسف
لثمانية طالب يف ّ
للسنة ال�ث��ال�ث��ة ت��وال �ي��ًا ،وف��ي إط��ار
ال� �ت� �ع ��اون ب �ي��ن ج��ام �ع��ة ال �ق� ّ�دي��س
والمجلس الوطني للبحوث
يوسف ُ ّ
العلمية ،سلمت شهادات الحصول
على المنح ،خال احتفال في قاعة
اجتماعات مبنى رئ��اس��ة الجامعة،
ّ
إلى كل من صبحي المولى ويوسف
ال �ب �ق �ع��ون��ي م ��ن م �ع �ه��د ال �ه �ن��دس��ة
ال� �ع ��ال ��ي ف� ��ي ب � �ي� ��روت ،وري� � ��ن أب ��ي
راش� ��د م ��ن ك �ل� ّ�ي��ة اآلداب وال �ع �ل��وم
اإلن�س��ان� ّ�ي��ة ،وب�ي��رال ف��رح��ات وسالي
قنطار من ّ
كلية العلوم ،وديزيري
ال �ح��ج وج��وزي��ت سبعلي م��ن ّ
كلية
ال�ص�ي��دل��ة ،ووس ��ام ل�ح��ام م��ن معهد
ّ
السياسية.
العلوم
ول �ف �ت��ت ن��ائ �ب��ة رئ �ي��س ال�ج��ام�ع��ة
لشؤون البحث العلمي البروفسورة
ّ
دوال كرم سركيس إلى أن التعاون
بين ّالجامعة والمجلس تعزز ،كما
أنه تطور ليشمل العمل على شرعة
ألخ ��اق� �ي ��ات ال �ب �ح��ث وأدب �ي ��ات �ه ��ا،
سيتم إطاقها ً
قريبا.
ّ
وعبر رئيس الجامعة البروفسور
ّ
فرحته
سليم دكاش اليسوعي عن
ّ
باستمرار التعاون المثمر والمتجذر
بين الجامعة والمجلسّ .أما رئيس

الطالب الممنوحون وبدا دكاش وطعمه وحمزة.

م �ج �ل��س إدارة ال �م �ج �ل��س ال��وط �ن��ي
ّ
العلمية البروفسور جورج
للبحوث
طعمه ف��أم��ل ف��ي زي ��ادة ال�م�ش��اري��ع
ال �ب �ح �ث� ّ�ي��ة ع �ل ��ى م �س �ت ��وى ال �ج �س��م
األك��ادي �م��ي .وت�م� ّ�ن��ى األم �ي��ن ال�ع��ام
للمجلس الدكتور معين حمزة أن
يتمكن ّ
طاب الدكتوراه من إنجاز
بحوثهم ف��ي مختبرات ف��ي لبنان،
ألن عملهم يتم ً
حاليا بمعظمه في
الخارج.
ّ
وك� � ��ان� � � ّ�ت ج� ��ام � �ع� ��ة ال � �ق� ��دي� ��س
يوسف وقعت اتفاقًا مع المجلس
ال��وط �ن��ي ل�ل�ب�ح��وث ال�ع�ل�م�ي��ة ينص

ع �ل��ى ال� �ت� �ع ��اون ف ��ي ت��وف �ي��ر م�ن�ح��ة
س�ن��وي��ة ل �ع��دد م �ح��دد م��ن ال�ط��اب
ال� �م� �ق� �ب ��ول� �ي ��ن إلع� � � � � ��داد ش � �ه� ��ادة
ال ��دك �ت ��وراه ف��ي ج��ام �ع��ة ال �ق� ّ�دي��س
ي � ��وس � ��ف وال� �م� �س� �ج� �ل� �ي ��ن ف� �ي� �ه ��ا.
وي �ع �ط��ي ال�م�ج�ل��س م�ن�ح��ة س�ن��وي��ة
للطالب ال ��ذي يستوفي ال�ش��روط
المنصوص عنها في هذا االتفاق،
ّ
أهمها التفوق في الماستر ،يقابلها
ّ
إع� �ف ��اء ج��ام �ع��ة ال �ق ��دي ��س ي��وس��ف
الطاب المفيدين من برنامج منح
ال ��دك� �ت ��وراه م ��ن رس� ��وم ال�ت�س�ج�ي��ل
واألقساط ورسوم المناقشة فيها.

