
األساتذة يترّيثون قبل التصعيد

لترسيم الحدود اللبنانية 

ة
ّ

على المحاور كاف

11
4164   -- العدد    2016-09-21 األربعاء 

اتفاقية تعاون بين اليسوعية و“البحوث الصناعية“

صدى البلد  

USJ أثناء التوقيع على اإلتفاقّية 

لقّديس  ا رئيس جامعة  وقــع 
يوسف البروفسور سليم دكاش 
والــمــديــر الــعــام لمعهد البحوث 
لــفــرّن اتفاقّية  ا الصناعية بسام 
لمعهد،  وا لجامعة  ا بين  تــعــاون 
وذلك في حرم االبتكار والرياضة 
–طريق الشام، في حضور نائب 
ل شوير  ميشا معة  لجا ا ئــيــس  ر
اليسوعي ونائب الرئيس لشؤون 
ــال سركيس،  لعلمّي دول ا لبحث  ا
ونواب الرئيس للشؤون األكاديمية 
والــــشــــؤون اإلدارّيــــــــة وعــمــداء 
وأكاديميين. كما رافق الفرّن وفد 
من كبار المديرين والباحثين في 

المعهد.

دور إيجابي
أثنت سركيس على ”أهمية هذا 
سم بالسهولة في 

ّ
التعاون الذي ات

التعاطي بين الطرفين“، متوقفة 
على الدور اإليجابّي الذي أداه مدير 
المختبرات في المعهد واألستاذ في 
كلّية الصيدلة في جامعة القّديس 
يوسف الدكتور جوزف متى، كصلة 

وصل بين الطرفين. 
من جهته أبدى دكــاش سروره 
ن هذه  أ ال سّيما  لمناسبة  ا فــي 
االتفاقّية تندرج في إطــار تعزيز 
ديناميكية البحث وهو عامل مهم 
في التنمية، كما يدخل في صميم 

رسالة الجامعة. 
وأشار الفرّن إلى أن ”هذا اللقاء 
هو ترجمة لتعاوننا الــذي يندرج 
في إطار البحث التطبيقّي واالبتكار 
والــجــودة والتبادل التكنولوجّي، 
وتــعــزيــز شبكات الــشــراكــة بين 
لميين  لعا ا و لمحليين  ا ء  كا لشر ا
من أجل تثمين البحث العلمّي“. 
كما عّبر عــن فخره ”ألنــنــا طّبقنا 
عبر ثالثة  تيجّية  االسترا رؤيتنا 
محاور: تخطيط وتطوير المعارف 
التقنّية من مختبرات في مختلف 
االختصاصات ومراكز متخّصصة؛ 
أداء نظامنا التنظيمّي بما يختّص 
ــالــجــودة وشـــهـــادات االعــتــمــاد؛  ب
والتفاعالت العلمّية والتعاون مع 

المؤّسسات الدولّية“.

لــفــرّن أن ”االتفاقّية  ا واعتبر 
ل إطاًرا قانونًيا للتعاون المثمر 

ّ
تشك

القائم بين الطرفين“.

بحث مشترك
نقاط  االتفاقية على  ونــّصــت 
عّدة من بينها: وضع برامج تدريب 
والمشاركة فيها؛ وضع برامج بحث 
مشتركة والمشاركة فيها؛ التبادل 
المستمر للمعلومات حول األنشطة 
العلمّية؛ استقبال وتسهيل االقامة 
ب  لطّال ا و سين  لمدرِّ ا و حثين  للبا
التابعين للشريك؛ تبادل الموظفين 
والتقنيين واإلداريين... إضافة إلى 
العديد من النقاط العملّية التي 
تسّهل عمل الطرفين وتخدم البحث 

العلمّي.


	Untitled

