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فريقان من لبنان إلى بطولة العالم للروبوت! اتفاقية بين «اآلداب» في اليسوعية ونقابة المعلمين

USJ     محفوض ودكاش يوقعان االتفاقية

صدى البلد  

لقّديس  ا ــع رئيس جامعة  وق
يوسف في بيروت سليم دكاش 
لمعلمين في  ا ليسوعي ونقيب  ا
نعمة محفوض  ــاذ  األســت لبنان 
اتفاقية تعاون بين معهد اآلداب 
بة.  لنقا وا لجامعة  ا الشرقية في 
أقيم حفل التوقيع في مبنى رئاسة 
الجامعة - طريق الشام، وحضره 
مدير المعهد األب صالح أبو جودة 
اليسوعي، ونواب رئيس الجامعة 
وعدد من األكاديميين والمسؤولين، 

كما حضره األساتذة وليد جرادي 
(أمين عام النقابة)، ورفيق فهد 
(أمين الصندوق)، وأنطوان مدّور 
(عضو المجلس)، وجــورج ضاهر 

(رئيس فرع جبل لبنان).

يوم وفاء للمعلم
رّحــب دكــاش بالنقيب وزمالئه 
واغتنم الفرصة لتهنئتهم بعيد 
ــه ”يــوم وفــاء  ا أن المعلم معتبًر
وتقدير ومحّبة وشكر“، ثم كانت 
كلمة لألب أبو جــودة اعتبر فيها 

أن ”مبادرة النقابة إلقامة مشروع 
التعاون هذا مبادرة تستحق الثناء، 
ها تدل على حرص النقابة على  ألنَّ
تقديِم تكويٍن متيٍن إلى التالميذ 
من خالل تحسين أداء األساتذة. 
بوجٍه خاّص  أشكر  ن  أ ويهّمني 
األستاذ أنطوان مــدور والدكتورة 
دالل مكرزل لما بــذاله من جهود 

إلنجاز المشروع“.

فلسفة تربوية
وأشــار أبو جــودة إلى أن ”هذه 
المبادرة تلتقي وصميَم الفلسفة 
التي تشّدد  لتربوّية اليسوعّية  ا
 ، نين لمكوِّ ا تنشئة  همّية  أ على 
بصفتهم جابلي األجيال الناشئة، 
ا. وكم  ا وروحّيً ا ووطنّيً ا وفكرّيً أخالقّيً
نحن بحاجٍة في لبنان إلى تنشئة 
نين ال يهتّمون بتقديِم تكوين  مكوِّ
علميٍّ متين إلى أجيال الغد فحسب، 
ة  ة والوطنيَّ بل ببث القيِم اإلنسانيَّ
في ضمائرهم وقلوبهم أيضا“، 

وختم متمنًيا أن ”يستمر التعاون 
وأن يكون موضع  لطرفين  ا بين 
تقييم مستمر للوصول إلى أفضل 

النتائج“.

دورات تدريبية
تأمين  االتفاقية على  وتنّص 
ــدورات  معهد اآلداب الشرقّية ل
تدريبّية مع أساتذة مختّصين في 
ميادين التربية في حرم جامعة 
ــوســف فــي بــيــروت  ــقــديــس ي ال
للمعلمين الذين يمارسون التعليم 
في بيروت وجبل لبنان، وفي أحرام 
المراكز الجامعّية لجامعة القديس 
يوسف في الشمال والجنوب والبقاع 

للمعلمين في هذه المناطق. 
من جهته شكر النقيب محفوض 
الجامعة وجميع الذين عملوا لتبصر 
ًها بدور  هذه االتفاقية النور منوِّ
لتربوي ال  ا القطاع  لعاملين في  ا
ل للخروج بنا من  سّيما أنه ”المؤهَّ

األزمات“.

«هذه المبادرة تلتقي 

وصميَم الفلسفة التربوية 

اليسوعية التي تشدد على 

أهمية تنشئة المكونين»
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