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رئيس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية يزور ”القديس يوسف“

USJ    بسابوران ودو غودمار ونواب رئيس الجامعة والعمداء 
ً
اش محاطا

ّ
 دك

صدى البلد  

تلبية لدعوة رئيس جامعة القّديس 
لبروفسور سليم دكــاش  ا يوسف 
اليسوعي زار رئيس الوكالة الجامعّية 
للفرنكوفونّية جان بول دو غودمار 
الشرق  فــي  لة  لوكا ا يرافقه مدير 
األوســط هيرفيه ســابــوران، جامعة 
القّديس يوسف حيث التقيا دكاش، 
نواب الرئيس والعمداء والمديرين 
وكبار األكاديميين في الجامعة، وذلك 
في حرم االبتكار والرياضة –طريق 
الشام، للتعّرف عن كثب الــى آخر 
إنجازات الجامعة والتقّدم الكبير الذي 
أحرزته في السنوات القليلة الماضية، 
لعلمّي  ا لبحث  ا خصوًصا في مجال 
بوجود نائب رئيس الجامعة لشؤون 

البحث العلمّي دوال كرم سركيس. 
ذكـــر دكـــاش بالتحّديات التي 
تواجهها الجامعة في ظل الظروف 
االقتصادّية الضاغطة ليس في لبنان 
وحسب بل في المنطقة أيضا، كاشفا 

 ٤ لتعليمّية من  ا لمنح  ا نمّو حجم 
ماليين ووصولها إلى ١٥ مليون دوالر 
في العام ٢٠١٦ لمساعدة الطّالب في 
إكمال دراساتهم. كما أشار دكاش 
الى التحّديات التي تواجهها اللغة 
الفرنسّية في مقابل االنتشار الواسع 
فر  تو و ّية  إلنكليز ا للغة  يع  لسر ا و
للجامعات  لية  مــادّيــة عا إمكانات 
في  سّيما  ال  ّية  إلنكليز با طقة  لنا ا
العالم العربّي حيث يطغى استخدام 

اإلنكليزّية. 

مساهمة كبيرة
ولم يغب عن التعداد التحّديات 
ومواجهتها بأفضل السبل، السهر 
على ضمان الجودة في البيداغوجيا 
معة  جا حققت  حيث  معّية  لجا ا
القّديس يوسف خطوات سّباقة في 
السنوات الخمس األخيرة. كما ذكر 
دكاش بالشراكات واالتفاقّيات التي 
عقدتها الجامعة مع كبريات الجامعات 
اللبنانّية، إلعـــداد أفضل الــكــوادر 

المحلّية القادرة على بناء الوطن.

ــار، عن  مــن جهته عّبر دو غــودم
ســـروره لــرؤيــة المساهمة الكبيرة 
لجامعة القّديس يوسف في نشاطات 
إنها تأتي من  لة، وخصوًصا  لوكا ا
ل منارة 

ّ
مؤسسة تعليم عــاٍل تشك

للفرنكوفونّية وإشعاعها يصل إلى 
أبعد من لبنان. ثّم تحّدث غودمار عن 
بعض مالمح سيرته المهنّية وصوًال 
إلى رئاسة الوكالة والتزامها بازدهار 
الفرنكوفونّية والتحّديات التي ال بّد 
من مواجهتها لتقّدم الفرنكوفونّية 
في االتجاه المراد لها ومؤكًدا ضرورة 
استمرار بحثها عن الحلول الناجعة 

القادرة على مساعدة أعضائها. 
بعد ذلك استعرضت كرم سركيس 
النشاطات واإلنجازات التي حققتها 
جامعة القّديس يوسف في مجال 
البحث العلمّي، واالنفتاح على العالم 
الجامعة ال سّيما  ء  العربي، وشركا
بالتعاون مع  التي تمت  المشاريع 
نّية  فو نكو للفر معّية  لجا ا لة  كا لو ا
والشراكات التي تعقدها وآخرها مع 

معهد البحوث الصناعّية.
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