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رئيس ”القديس يوسف“ التقى رئيس ”تقدم العلوم“

عويني ودكاش ولطيف      الوكالة الوطنية

صدى البلد  

نية  للبنا ا لجمعية  ا رئيس  ر  ا ز
لتقدم العلوم نائب رئيس جامعة 
الــروح القدس - الكسليك اإلداري 
ــيــس جامعة  رئ نعيم عــويــنــي، 
القديس يوسف األب اليسوعي 
سليم دكــاش، في حضور المدير 
جيا  لو لتكنو ا لقطب  ي  لتنفيذ ا
والصحة في الجامعة عضو الهيئة 
االدارية في الجمعية روجيه لطيف. 
وأتت الزيارة في إطار اللقاءات التي 
يقوم بها عويني بهدف تنظيم 
المؤتمر السنوي الــدولــي الثاني 
والعشرين للجمعية والذي سيعقد 
في جامعة الروح القدس - الكسليك 
١٤ و١٥ نيسان المقبل تحت  في 
عنوان ”السبل االجتماعية لألبحاث“، 
لوطني  ا لمجلس  ا مــع  لتعاون  وبا

للبحوث العلمية.

تحسين حياة المواطنين
ـــداول عويني واألب دكــاش  وت
معة  لجا ا بين  ن  و لتعا ا صيل  تفا
اليسوعية والجمعية التي سيشارك 
للجان االستشارية  ا باحثوها في 
والعلمية وفي طاوالت الحوار التي 
لمؤتمر،  ا مــش  هــا على  ستنعقد 
مــن خالل  رك طالبها  كما سيشا
تقديم أبحاثهم العلمية. وتشاور 
لتي  ا لمواضيع  ا في  لمجتمعون  ا
سيتم طرحها في طــاوالت الحوار 
العلمية والتي تهدف إلى تحسين 

حياة المواطنين وتطوير مجتمعنا، 
مثل االتصاالت والبيئة والحوكمة 
والــتــراث الثقافي وسالمة الغذاء 

وتطوير اإلدارة ومؤسسات الدولة.

توثيق العالقة
والالفت هو اشتراك مؤسسات 
عدة في تنظيم المؤتمر هذه السنة 
من وزارات ونقابات واتحاد الجامعات 
العربية وجامعات من داخل لبنان 
وخارجه ومراكز األبحاث والباحثين 
اللبنانيين في لبنان ودول العالم. 
حة  مسا نه  بكو تمر  لمؤ ا د  ينفر و
لباحثين، باإلضافة  ا تــالٍق لجميع 
إلى تغطيته جميع االختصاصات 
مــن العلوم اإلنــســانــيــة، والعلوم 
االقــتــصــاديــة، والــعــلــوم البيئية، 
والطاقة، والعلوم البحثية، والعلوم 

لطبية  ا م  لعلو ا ــى  ل إ  ، لتطبيقية ا
وغيرها.

وتــطــرق الجتمعون إلــى مؤتمر 
”العالقة بين الشركات والمؤسسات 
الجامعية“ والذي نظمته الجمعية 
بالتعاون مع وزارة الصناعة ووزارة 
التربية ومؤسسات وشركات، والذي 
شــاركــت فيه جامعات عــدة منها 
الجامعة اليسوعية. فعرض عويني 
التوصيات التي توصل إليها منظمو 
لمجتمعون  ا ثنى  أ وقــد  لمؤتمر،  ا
على أهمية هذا المؤتمر، معتبرين 
العالقة بين الشركات  أن توثيق 
والجامعات سيؤدي إلى نتائج مهمة 
باألخص في ما يتعلق بالمنتجات 
الجديدة التي قد تصدر على أثر 
هذا التعاون بين هذين القطبين 

المهمين“.
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