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إطالق الشعار الجديد لكلية العلوم في اليسوعية
صدى البلد

أطلقت ّ
كلية العلوم في جامعة
ّ
القديس يوسف شعارها الجديد مع
اقتراب الذكرى العشرين لتأسيسها،
في احتفال أقيم في حرم العلوم
والتكنولوجيا (الدكوانه -مار روكز)
في حضور رئيس الجامعة البروفسور
اليسوعي وعميد ّ
ّ
كلية
سليم دكاش
العلوم ريشار مارون ورئيس جمعية
قدامى ّ
الكلية شربل عفيف والوزير
السابق موريس صحناوي وظافر
شاوي رئيس ومدير عام شركة شاوي
الجامعة
هولدنغ ،ون��واب رئيس
ّ
وعمداء وأساتذة ومسؤولين وطالب
وأصدقاء ّ
الكلية.

ٍّ
تحد كبير

ع��ر ض عفيف لمسير ة إ نشا ء
كلية العلوم ً
جمعية قدامى ّ
بدء ا من
تحضير طلب الرخصة وتقديمها
ّ
لمختصة ف��ي و ز ا ر ة
للسلطا ت ا
الداخلية حتى لحظة إعطاء الترخيص
ّ
الرسمية ،والذي
ونشره في الجريدة
تبعه إنشاء لجان هدفها خلق شبكة
تعاون ما بين القدامى ودعم ّ
الكلية
ّ
للتميز والجودة .وتابع
في سعيها ً
عفيف قائال “ :كان جمع أكبر عدد
تحديا ً
ً
كبيرا ،تبعه
ممكن من القدامى
نشاطات عاد ريعها لمساعدة
تنظيم ّ
الكلية .كما يستمرّ
ّ
بعض ط��ال ب
العمل على إنشاء قاعدة بيانات
تتضمن معلومات ّعن القدامى”.
في ختام كلمته تمنى عفيف على
ال��� 2500خريج الحاملين شهادات
اإلجازة والماستر والدكتوراه ،إعطاء
الجمعية ً
ً
جديدا عبر المشاركة
دفعا

ّ
ودكاش يزيحان الستارة عن لوحة تحمل الشعار الجديد ّ
للكلية
مارون

في نشاطاتها.

دعم االنخراط
أما مارون فوضع اللقاء في إطار
تسليط الضوء على مسيرة قدامى
ّ
الكلية وق��ال“ :الجودة من تقاليد
ّ
مؤسستنا باإلضافة ال��ى االبتكار
التكنولوجي .منذ تأسيسها العام
ّ
الكلية الى تخريج
 1997تهدف
ّ
باحثين ف��ي ال��ع��ل��وم األس��اس��ي��ة
ّ
لتطبيقية و مهنيين علميين
وا
م��ت��ع��ددي االخ��ت��ص��اص��ات ،مما
ي��س��م��ح ب��إن��خ��راط��ه��م ف��ي س��وق
العمل وتلبية حاجاته .هذا التطور
المهم لم يكن ليتحقق لوال دعم
القدامى وانخراطهم في التعليم
األكاديمي واألب��ح��اث وشراكتهم
مع القطاع الصناعي ،التي نعتمد
عليها من أجل تبادل تكنولوجي
عالي المستوى” .كما شكر مارون
كل من شارك في تصميم الشعار
ً
الجديد ّ
خصوصا ماريان ابي
للكلية،
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سمرا ع��واد من دائ��رة المنشورات
واالتصاالت”.
من جهته اعتبر دكاش أن “سني
الكلية العشرين أعطت ً
ّ
ثمارا كثيرة
وتشر ف جامعة ّ
ّ
ّ
القد يس
تشر فها
يوسف ،فهي ّ
خر جت اآلالف من
والمعلمين
رجال العلم والباحثين ُ
ُوأنتجت ب��راءات اختراع ال تعد وال
تحصى ،كما ان اسم ّ
الكلية وأسماء
كوادرها التعليمية تحتل عناوين
ّ
اإلعالمية وتذكر في
مختلف الوسائل
مداوالت مجلس الوزراء ،نتيجة لآلراء
ّ
العلمية السديدة التي يعطونها
ح��ول ع��دد من الملفات الساخنة
المطروحة” .كما اعلن دك��اش عن
ّ
الكلية لمناسبة
إط��الق نشاطات
عيدها العشرين والتي ستتضمن
ً
ومؤتمر ا
معرضا للعلوم ون���دوات
بعنوان “نحو الجودة” .وفي ختام
الحفل أزاح دكاش ومارون الستارة
عن لوحة تحمل الشعار الجديد
ّ
للكلية.

