
األساتذة يترّيثون قبل التصعيد

لترسيم الحدود اللبنانية 

ة
ّ

على المحاور كاف

10
4038العدد    2016- 04-16 السبت 

حاد الجامعات العربّية يعقد دورته الـ٤٩
ّ
المؤتمر العام الت

صدى البلد  

USJ           دكاش يلقي كلمته

شــارك رئيس جامعة القّديس 
ــاش في المؤتمر 

ّ
يوسف سليم دك

حاد الجامعات العربّية، في 
ّ
العاّم الت

ـــ٤٩ والتي حملت عنوان  ــه ال دورت
”دورة الشيخ زايد“ وُعقدت في رحاب 
جامعة اإلمارات العربّية في مدينة 
العين، وشارك فيها قرابة الثالثمئة 
شخص من رؤساء ومديري الجامعات 

العربّية األعضاء واستمرت يومين.

قضايا إجرائية شكلية
ن“  لبنا ة  ر ”دو رئيس  بصفته 
ــاش العلم الذي 

ّ
م دك

ّ
السابقة سل

مه العام الماضي خالل انعقاد 
ّ
تسل

الدورة في بيروت وبضيافة جامعة 
القّديس يوسف، وقــال: ”التقينا 
أّيها األحّباء باألمس في الخامس 
والعشرين من شهر آذار ٢٠١٥ في 
رحاب الجامعة اليسوعّية في بيروت 
لى  إ لبنان“ فأصغينا  فــي ”دورة 
أحاديث ومحاضرات الجزء األّول من 
حاد وتناقشنا 

ّ
فعاليات مؤتمر االت

في الكثير من القضايا، رّبما أحياًنا 
الشكلّية واإلجرائّية محض اإلدارّية 
إّال أّننا تجاوزناها لنتناول القضايا 
تنا  لتي تهّم جامعا ا لمشكالت  وا
ــن المحيط إلـــى الــخــلــيــج، وهــي  م
بالفعل القضايا نفسها، من حوكمة 
الجامعات إلى العمل البحثي، مروًرا 
بالحياة الطالبّية ومستوى البرامج 
ح  النفتا وا لتأهيل  ا و األكاديمّية 
الثقافّي واللغوّي مًعا لما في ذلك 
ــى الــجــودة  مــن فــائــدة والسعي إل
وإلى ضمان الجودة وال شّك أّن هذه 

المواضيع وما شابهها ستأخذ أكثر 
فأكثر الحّيز الذي تستأهله من خالل 
تفعيل المجالس والجمعّيات والمراكز 
حادنا، وهي كثيرة وتضّم 

ّ
التابعة الت

خيرة اإلدارّيين التربوّيين والباحثين 
بيننا، فهم تلك الخميرة القادرة أن 
ه وتجعله 

ّ
تخّمر عجين المعرفة كل

سنابل قمح مفيدة للوطن العربّي 
بكامله“.

تطلعات الشعوب
د سلطان أبو عرابي 

ّ
من جهته أك

ــحــاد 
ّ
ــعــام الت الـــعـــدوان- األمــيــن ال

ــحــاد 
ّ
الــجــامــعــات الــعــربــيــة- أن ات

الجامعات العربية تأّسس من أجل 
دعم الجامعات العربية في إعداد 
اإلنسان القادر على خدمة المجتمعات 
العربية، وتحقيق تطلعات شعوبها، 
موضًحا أهداف االتحاد، كالتعاون 
والسعي لتحقيق االعتراف المتبادل 
بين  لي  لعا ا لتعليم  ا لــشــهــادات 
الجامعات العربية، ودعــم اإلبــداع 

الطالبي وتشجيع وتفعيل انتقال 
الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بين 
 ، بية لعر ا لتعليمية  ا ت  سسا لمؤ ا
وغيرها من األهــداف التي يسعى 

االتحاد إلى تنفيذها.

باحث عربي متميز
وكـــان تــحــّدث الــدكــتــور محمد 
عبدالله البيلي- نائب مدير الجامعة 
للشؤون العلمية بالنيابة عن الدكتور 
علي راشد النعيمي مدير الجامعة، 
وانتهى االفتتاح بتكريم الفائزين 
بجائزة الباحث العربي المتميز في 
لبيطرّية  لزراعّية وا ا العلوم  مجال 
حصل عليها كل من أنس عبد الرؤوف 
النابلسي وبالل سليمان من جامعة 
العلوم والتكنولوجيا األردنّية، وجائزة 
الباحث العربي المتمّيز في مجال 
العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية حصل 
عليها أحمد مجيرة من جامعة قطر، 
وأنور محمد من كلية أحمد بن محمد 

العسكرّية في قطر.
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