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افتتاح طابق جديد في كلية العلوم في ”اليسوعية“

صدى البلد  

USJ     أثناء قص شريط االفتتاح

في  م  لعلو ا كلّية  فــي  فُتتح  ا
جامعة القّديس يوسف في مار 
روكز، طابق جديد بمساحة ١٠٠٠ 
متر مربع يضم قاعة محاضرات، 
وصاالت دروس، وقاعة اجتماعات، 
ومكاتب لألساتذة، وبهو مركزي 
ــم حفل  ــي ــرات. اق ــة مــخــتــب وســت
االفتتاح بحضور رئيس الجامعة 
سليم دكــاش اليسوعي وعميد 

الكلّية ريشار مارون وعميد الكلّية 
الفخري توفيق رزق ونائب رئيس 
ــة وجدي  الجامعة للشؤون اإلداري
نجم واساتذة الكلّية ومسؤولين من 

الجامعة واصدقاء.

مردود مثالي
اشـــار مــــارون الـــى ان الطابق 
الجديد ”اصبح ضروريا من اجل 
مردود مثالي لعمل األساتذة ومن 
اجل استقبال الطّالب في ظروف 
جيدة خصوصا بعد زيادة عددهم 
ــرة“. وتابع:  ــي فــي الــســنــوات األخ

«لخطة تتضمن التسويق 

والعالقة مع سوق العمل 

والحصول على اعتماد 

يحدد الحاجات»

ــورشــة لــم تكن لتبصر  ”هـــذه ال
النور لوال دعم البروفسور دكاش 
ومتابعة البروفسور رزق الذي اطلق 
المشروع وزّودنا بنصائحه القّيمة 
ولوال البروفسور نجم الذي ترأس 

اجتماعات الورش“.

شهادة الجودة
واضاف :“نجتمع ايضا من اجل 
االحتفال بتسلم ماستر التكنولوجيا 
-٩٠٠١ ISOالصناعّية شهادة الـــ
ز  ا فـــّو قــبــل محمد  ــن  ، م  ٢٠٠٨
ممثل وكالة االعتماد األسترالّية 
لبرامج  SAI Global. استدامة ا
األكاديمية للكلّية في ظل تنافس 
شديد على المستوى الوطني، دفعنا 
الى وضع خطة تتضمن التسويق 
والعالقة مع سوق العمل والحصول 
ــّدد الــحــاجــات  ــح عــلــى اعــتــمــاد ي

المرتبطة بنظام ادارة للجودة“.
من جهته ذكر دكاش ”بانطالقة 

كلّية العلوم عام ٩٧ وما شكلته هذا 
الخطوة من انقاذ للتعليم العلمي 
الفرنكوفوني. واشــار البروفسور 
ــى المشاريع العلمّية  ل ا دكـــاش 
للكلّية وعالقاتها مع شركاء محليين 
وعالميين وابحاثها وتطبيقاتها، 
لمبيدات  ء معمل  نشا ا خصوصا 
 Arc حشرية بيولوجّية بالتعاون مع
en Ciel في دير اآلباء اليسوعيين 
فــي تعنايل، وهــدفــه مساعدة 
ــات  الــمــزارعــيــن على تخطي اآلف
الزراعية عبر تقنيات علمّية صديقة 

للبيئة“.

تطوير الكلية
في ختام الحفل سلم دكــاش 
ومـــــارون درعــيــن تكريمّيتين 
لنجم ورزق، تقديرا لجهودهما 
وتضحياتهما في سبيل تطوير 
رئيس  لعلوم. كما تسلم  ا كلّية 

الجامعة درعا تكريمّية من مارون.
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