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وفد من كلية القيادة واألركان يزور “اليسوعية”

USJ    العميد عازار يقدم درع كلّية القيادة واألركان لرئيس الجامعة

صدى البلد  

زار وف��د م��ن كلّية ف��ؤاد شهاب 
للقيادة واألرك���ان التابعة لقيادة 
لقّديس  ا نّي جامعة  للبنا ا لجيش  ا
يوسف في بيروت، يتقدمهم العميد 
الركن م��روان ع��ازار، تألف الوفد من 
ضّباط لبنانيين ومن مصر والسودان 
واألردن وفرنسا. وكان في استقبالهم 
لبروفسور سليم  ا لجامعة  ا رئيس 
دك��اش اليسوعّي ون��واب الرئيس 
وتوفيق  ليسوعّي  ا ل شوير  ميشا
رزق ودوال ك��رم سركيس ووج��دي 
نجم وأمين عام الجامعة فؤاد مارون 
الذي نظم زيارة الوفد التي تضمنت 
زيارة حرم االبتكار والرياضة والقطب 
التكنولوجي للصحة ومتحف ميم-

سليم إّده للمعدنيات. 

رسالة سامية
بدأ اللقاء بعرض لفيلم يروي حكاية 
تأسيس الجامعة في العام 1875 وأبرز 
المحطات التاريخّية التي شهدتها 

وصواًل إلى يومنا الحاضر. 
ثم كانت كلمة لرئيس الجامعة 
رّحب فيها بالضيوف متوقفا بداية 
عند اسم الجامعة، مذكًرا بالتزامها 
ًما  يو تتوقف  “ل��م  لوطني فهي  ا
عن أداء رسالتها، خالل الحرب وفي 
أصعب الظروف ال سّيما أنها كانت 
على خطوط التماس، فرسالتها هي 
التوحيد تماًما كرسالة مؤّسستكم” 

متوجًها إلى العسكريين”. وتابع: 
بية  لتر ا ل��ة  رس��ا تحمل  معة  لجا “ا
والتعليم التي كانت أساسية خالل 
معة  لجا ا و ن.  ل��ب��ن��ا تكوين  مرحلة 
اليوم تفتح أبوابها لكل أبناء الوطن 
م��ن مختلف ال��ط��وائ��ف والشرائح 
االجتماعية. نحن نستقبل كل من 
يريد الدراسة ولدينا حالًيا ما يزيد على 
12000 طالب، 3000 منهم لديهم 
منح دراسّية، فنحن نسعى ونعمل 
إلعداد أفضل الكوادر ليبقى التمّيز 

عنوان الوطن”. 
بعدها قّدم العميد عازار درع كلّية 
القيادة واألركان لرئيس الجامعة، كما 

قّدم درًعا ثانية لألمين العاّم. 
 L’USJ من جهته قّدم دكاش كتاب

Portrait d’une Université إلى 
مكتبة كلّية القيادة واألركان. 

واستكمل اللقاء بعرٍض قّدمه مارون 
عن تاريخ الجامعة وواقعها الحاضر 
ل��ذي  ل��رزق ا قبل أن يعطي المنبر 
شرح الُنظم األكاديمّية التي تعمل 
الجامعة بموجبها وُسُبل االلتحاق بها 

وشهاداتها واختصاصاتها. 
بعد ذل��ك عرضت ك��رم سركيس 
ألنواع األبحاث العلمية التي تنجزها 
لبية  ل��ت��ي تشمل غا وا ل��ج��ام��ع��ة  ا
االخ��ت��ص��اص��ات ك��م��ا استعرضت 
المختبرات العلمية ومراكز األبحاث 
التي تمّيز جامعة القّديس يوسف 

عن غيرها. 
وتابع الوفد برنامج زيارته المقرر. 
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