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الجامعية يف الجنوب :لشركة تشكل أساس النجاح األكاديمي
لقاء مركز الدراسات
ّ
ّ
ّ
الجامعية في
نظم مركز الدراسات
لبنان الجنوبي -صيدا التابع لجامعة
ال�ق� ّ�دي��س ي��وس��ف ،اللقاء السنوي
ّ
مع شركائه من ّ
تربوية
مؤسسات
ّ
ّ
وم �ص��رف� ّ�ي��ة واج �ت �م��اع��ي��ة وص �ح��ي��ة
ّ
وثقافية.
واعتبرت مديرة المركز الدكتورة
دي� � �ن � ��ا ص � �ي � ��دان � ��ي أن "ال � �ش� ��رك� ��ة
ّ
تشكل أس��اس النجاح األكاديمي
والشخصي لمشروعنا المشترك ،أي
الطالب .لذلك علينا أن ّ
نفعل هذه
ال �ش��رك��ة ع�ب��ر ت�ط��وي��ر ح � ّ�س ان�ت�م��اء
ط� ّ�الب�ن��ا لجامعتهم ،ألن�ن��ا نعتبرهم
ش� ��رك� ��اء ن� ��ا ال �م �س �ت �ق �ب �ل �ي �ي��ن ،وأن
ّ
ّ
المهنية
ن��درب�ه��م وف��ق تطلعاتهم ّ
ع�ب��ر تشجيعهم ع�ل��ى ح� ّ�ب االط ��الع

وعلى ّ
الحس النقدي والقيادة".
ّ
وعن هذه التنشئة تحدث رئيس
ّ
الجامعة ال�ب��روف�س��ور سليم دك��اش
اليسوعي ،مشددًا على أنها ّ
ّ
تتم "في
مراكزنا وفي مركز الدروس الجامعيةّ
ّ
الجنوبي بالطريقة نفسها
في لبنان
ّ
ّ
ال �ت��ي ت �ت� ّ�م ف ��ي ال �ك �ل��ي��ات األم في
بيروت .وبما ّأن مواضيع االمتحانات
مشتركة ،فليس م��ن غير المألوف
ٌ
طالب من الطالب الذين
أن يكون
يتابعون دراستهم في هذه المراكز
ً
م �ت �ف� ّ�وق��ا ع �ل��ى دف �ع �ت��ه .وب��ال �م �ث��ل،
نالحظ ّأن إن�ش��اء مختبرات حديثة
ف ��ي ع �ل��م األح� �ي ��اء وال �ك �ي �م �ي��اء فتح
ّ
الطالب
الباب أم��ام جيل جديد من
لإلنضمام إلينا".

دكاش والنائبة بهية الحريري والمطران إيلي حداد وشخصيات في اللقاء.

أض� � � ��اف" :م � ��ا أق� ��ول� ��ه ب �خ �ص��وص
ال � ��دراس � ��ات وم� �س� �ت ��وى ال �ت �ن �ش �ئ��ة،
ّ
أؤك ��ده بخصوص ال ��روح وال�م�ب��ادئ

ال �ت��ي ت �س� ّ�ي��ر ت��رب �ي �ت �ن��ا وم �م��ارس �ت �ن��ا
ّ
ّ
اليومية :أن نكون ناقلين
التربوية
ل � ِ�ق � َ�ي ��م ال � � �ح � ��وار ،وال �ت �ف �ك �ي ��ر ال� �ح � ّ�ر

ّ
والديموقراطية والعدالة،
والملتزم،
ّ
طالبية ناشطة تعطي
وتعزيز حياة
الوقت لاللتقاء والتحادث واالختالط
والبناء المشترك لمشاريع الصداقة
والعيش ًمعا".
وختم" :في هذا الكفاح المشترك
م��ن أج ��ل ق�ض� ّ�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي��م وال�ت�م� ّ�ي��ز
ف��ي ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ،ن�ج��د أنفسنا
ً
جميعا
متضامنين ومتفائلين ،نحن
ال �م �س��ؤول �ي��ن ال �م��دن� ّ�ي �ي��ن ل�م��دي�ن��ة
ص �ي��دا وم�ن�ط�ق��ة ال �ج �ن��وب ،ورؤس ��اء
ّ
ّ
المدرسية ومساعديهم
المؤسسات
ورؤس� ��اء ال �ش��رك��ات ،وإدارة جامعة
ال �ق� ّ�دي��س ي��وس��ف ال �ح��اض��رة ب �ق� ّ�وة
هذه السنة من أجل مركز الدروس
ّ
ّ
الجنوبي".
الجامعية في لبنان

