
الدروس  مركز  خالل  من  الجنوب  يف  املمّيز  حضورها  يوسف  القّديس  لجامعة 
الذي يضّم اختصاصات متنّوعة، ويسهر   )CEULS-USJ( الجنويب للبنان  الجامعّية 
منذ  والتطّور  النمّو  يف  آخذ  وهو  املنطقة،  أبناء  من  الطلبة  احتياجات  تأمني  عىل 
تشييده. وملزيد من املعلومات زارت “عيون لبنان” الدكتورة دينا صيداين يف مكتبها 
داخل حرم مركز الدروس الجامعّية للبنان الجنويّب التابع لجامعة القديس يوسف. 
يزيد عىل  ما  متلك  التي  للمركز،  مديرة  تعيني صيداين  تّم  السنة  يزيد عىل  ما  منذ 
يف  الدكتوراه  شهادة  وتحمل  الرتبوية،  واإلدارة  األكادميّية  الخربة  من  عاًما  الـ15 
العلوم اإلداريّة، وتحرص عىل أن يستمّر املركز يف تأمني دوره الريادّي واملهم ألبناء 

املنطقة. ويف مكتبها دار الحوار التايل: 

في لقاء مع د. دينا صيداني مديرة مركز الدروس الجامعيّة للبنان الجنوبي: 

“اختصاصاتنا متنّوعة 
وندعم طالّبنا بالمنح والقروض”

يف  واالقتصاديني  االجتامعيني  برشكائه  عالقته  خالل  من  محيطه،  يف 

املنطقة كافة، ويف هذه العالقة تعبري واضح عن جوهر رسالة جامعة 

القّديس يوسف عرب مركزها املناطقي للبنان الجنويب وميكن اختصارها 

الجودة"  ذات  والثقايّف  والفكرّي  األكادميّي  االمتداد  وتحفيز  بـ"تعزيز 

كام تنّص املادة الثانية من النظام األسايس للمركز، بغية إصغاء ناشط 

مع النسيج االجتامعيّو االقتصادّي يف املنطقة. 

ما هي الشهادات واالختصاصات التي يوّفرها 
المركز؟ 

األكادميية  التنشئة  أبرزها:  التنشئة  من  متعددة  أنواًعا  املركز  يقّدم 

يف  إجازة   ( اإلدارّي  والعلم  األعامل  إدارة  كليّة  خالل  من  األساسية 

إدارة األعامل والعلم اإلدارّي(، وكليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة )إجازة 

– واألرض  الحياة  علوم  إجازة يف   ( العلوم  وكليّة  الفرنيّس(،  األدب  يف 

البيوكيمياء(. 

متى تأّسس هذا المركز ولماذا تّم اختيار هذه 
المنطقة تحديًدا؟ 

القّديس  جامعة   - الجنويب  للبنان  الجامعيّة  الدراسات  مركز  افتتح 

سنة  شباط  من  العارش  يف  صيدا  مدينة  يف   ،)CEULS-USJ( يوسف 

1977، وهو مركز مناطقي مرتبط مبارشة بجامعة القّديس يوسف يف 

يف  الحايل  موقعه  يف  املركز  استقّر  التنّقالت  من  سلسلة  وبعد  بريوت. 

حاجات  إىل  االستجابة  إىل  تهدف  دراسيّة  برامج  يقّدم  حيث  الرباميه 

القطاعات االجتامعيّة واالقتصاديّة يف املنطقة، وذلك من خالل برامج 

املهنيّني،  إىل  تنشئة مستمرّة موّجهة  وبرامج  أكادمييّة،  أساسيّة  تكوين 

كام يؤّمن حلقات دراسيّة خاصة بالثقافة العامة. 

كيف تحّددين عالقة المركز  بمحيطه؟ 
الجنويب بعالقة مميّزة وفاعلة  للبنان  الجامعية  الدراسات  يتمتّع مركز 

مديرة مركز جامعة القديس يوسف يف لبنان 
الجنويب الدكتورة دينا صيداين
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أما التنشئة املستمرّة فيقّدمها املركز من خالل كليّة العلوم التمريضيّة 

املمرضني/ إىل  موّجهة  املستمرّة  للتنشئة  دراسيّة  حلقات  تنظّم  التي 

املمرّضات وإداريّي/ إداريّات الرعاية الصحيّة يف منطقة لبنان الجنويب. 

لتنشئة  دراسيّة  حلقات  تقّدم  التي  الرتبوية  العلوم  كليّة  خالل  ومن 

مدراء أقسام، ومربنّي، ومسؤويل مراحل تربوية حسب الحاجات التي 

تعرّب عنها املؤّسسات املدرسيّة يف هنا يف املنطقة. 

أما جديد املركز فهو توفّر "جامعة للكّل"، تستهدف األشخاص البالغني 

الذين يوّدون توسيع آفاقهم الثقافية ورشوط االنتساب إليها بسيطة. 

و"املركز املهنّي للوساطة" الذي يهدف إىل تنشئة وسطاء ثم يف مرحلة 

الحقة إنشاء مركز مهنّي للوساطة يخدم منطقة لبنان الجنويب. 

هل يوّفر المركز أي مساعدات أو منح وما هي 
الشروط للحصول عليها؟ 

إطار  ويف  يوسف،  القّديس  جامعة  قّررت   ،2016 أيلول  من  ابتداًء 

الجنويب،  للبنان  الجامعيّة  الدراسات  ملركز  املخّصصة  الدعم  سياسة 

ستزيد  هكذا  االجتامعيّة.  الخدمة  دائرة  تقّدمها  التي  املنح  تزيد  أن 

ومرونتهام  حضورهام  من  املالية  والدائرة  االجتامعية  الخدمة  دائرة 

من خالل إجراءات سهلة ورسيعة، لتقّدما للطالّب أشكاالً مختلفة من 

املساعدات والقروض وفًقا لحاجات كّل طالب، وهي:

● تقسيط من دون فائدة عىل األقساط الدراسيّة.

● تحديد سقف ملعّدل اإلقراض.

● قروض لدى مصارف تدعم جامعة القّديس يوسف فوائدها.

)الباكالوريا(  الثانوية  االمتحانات  يف  األوائل  للطالب  امتياز  منح   ●

اللبنانيّة أو يف االمتحانات الثانوية )الباكالوريا( الفرنسيّة، عىل املستوى 

الوطني أو عىل مستوى املحافظة.

الخدمة  ِمَنح مؤّسسات تُعطى لطالب مستحّقني مسّجلني يف دائرة   ●

جامعة  مؤّسسة  من خالل  خارجية  مؤّسسات  جانب  من  االجتامعية، 
القّديس يوسف. 

● ِمَنح استحقاق متنحها مؤّسسات جامعة القّديس يوسف إىل طالبها 

املتفّوقني.

● ِمَنح رياضية مُتَنح للطالب الذين يتميّزون بكفاءاتهم الرياضيّة. 

ِمَنح غري اجتامعية تُعطى للطالب األوائل يف صفوفهم يف املدارس،   ●

وهذه  يوسف  القّديس  جامعة  بني  رشاكة  اتفاقيات  توقيع  إطار  يف 
املدارس.   

تشّكل  أن  دون  الحؤول  بهدف  كلّها  اإلجراءات  هذه  ُوضعت  وقد 
يف  يتعلّموا  أن  يوّدون  الذين  الطالب  أمام  عقبة  املادية  التكاليف 

جامعة القّديس يوسف ويتخرّجوا منها. 

إىل  االنتساب  يف  الراغبني  الطالّب  صيداين  الدكتورة  ذكّرت  الختام  يف 
الجامعة  أخبار  ومبتابعة  طلباتهم  تقديم  بوجوب  الكليّات،  إحدى 
واملركز عرب املوقع اإللكرتوين ووسائل التواصل االجتامعّي مؤكّدة عىل 
دور املركز كهمزة وصل بني الجامعة األّم وأبناء املنطقة بغية متكينهم 
من الحصول عىل شهادات مرموقة تفتح أمامهم آفاق مستقبل زاهر. 

 )CEULS-USJ( مركز الدروس الجامعيّة للبنان الجنويب
الرباميه، ص.ب. 42، صيدا، لبنان

هاتف: 07/731284/5 مقّسم 6121 و6126
فاكس: 07/720069

ceuls@usj.edu.lb :بريد إلكرتوين
www.ceuls.usj.edu.lb :موقع إلكرتوين

www.facebook.com/USJSud :فايسبوك

للتواصل : 

الرئيس م. محمد السعودي، املفتي الشيخ محمد عسريان، د. دينا صيداين، رئيس الجامعة الربوفسور سليم دكاش، 
النائب بهية الحريري، املطران إييل حداد، الربوفسور وجدي نجم، األب ميشال شوير، عيل الرشيف
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