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يس يوسف

ّ

“معرض العلوم 2017 “ في جامعة القد

صدى البلد  

USJ      لقطة جامعة بعد توزيع الجوائز على التالميذ

برعاية وح��ض��ور وزي��ر التربية 
م���روان حمادة  لعالي  ا لتعليم  وا
معة  جا في  م  لعلو ا كلّية  مت 

ّ

نظ
القّديس يوسف، لمناسبة الذكرى 
العشرين لتأسيسها، وبالشراكة 
مع كلّية العلوم التربّوية، “معرض 
2017”، في ح��رم العلوم  العلوم 

والتكنولوجيا-مار روكز. 

تسليم جوائز
بعدما ع��رض تالمذة المدراس 
المشاركة مشاريع علمّية مبتكرة 
في مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
أقيم  لرياضيات لمدة يومين،  وا
بحين  ا للر ئز  ا لجو ا لتسليم  حفل 
ب��ح��ض��ور ن��ائ��ب رئ��ي��س جامعة 
القّديس يوسف للشؤون األكاديمّية 
ل��ب��روف��س��ور توفيق رزق ممثاًل  ا
اش 

ّ

رئيسها البروفسور سليم دك
م  لعلو ا كلّية  عميد  و عي  ليسو ا
ريشار مارون وعميدة كلّية العلوم 
لراشد  ا فتى  تريسيا  با ية  بّو لتر ا
ورئيس مجلس إدارة ومدير عام 
-BLC Bank البنك اللبناني للتجارة 
الوزير السابق موريس صحناوي 
والمدير اإلداري للوريال المشرق 
فيليب باتساليدس ومدير مكتب 
الشرق األوسط للوكالة الجامعّية 
ان  بور للفرنكوفونّية هيرفيه سا
وحشد من مسؤولي الجامعة ومن 

التالمذة وأساتذتهم وأهلهم.

مشروع علمي متنوع
ألقت جيهان منصور أبو جوده 

أن “معرض  عتبرت فيها  ا كلمة 
العلوم 2017” هو نسخة محدثة 
ع��ن م��ع��ارض كانت كلّية العلوم 
سّباقة في إطالقها، وه��و يجّسد 
ارتباط الجامعة بمفهوم المواطنة 
عبر تشجيع االب��ت��ك��ار “م��ن أجل 
غ��د أف���ض���ل”. وت��اب��ع��ت منصور 
من  ا 

ً

تلميذ  247 ”عرض  :  

ً

ئلة قا
مدارس خاّصة ورسمّية في بيروت 
ل��ش��م��ال والبقاع  وج��ب��ل لبنان وا
والجنوب مئة مشروع علمي متنوع 
وذي مستوى عاٍل، مما جعل مهمة 

لجنة التحكيم صعبة”.

تشجيع التالمذة
من جهته أشار ريشار مارون إلى 
 

ً

أن “معرض العلوم يهدف خاصة
إلى تشجيع التالمذة على ابتكار 
مشاريع ري��ادّي��ة، من أج��ل تعزيز 
تعليم العلوم في لبنان. كما يسعى 
لعلوم من  ا ل��ى تقريب  إ لمؤتمر  ا

المجتمع وخلق روابط بين الشباب 
والجامعة وتوجيههم نحو المهن 
ر البروفسور مارون 

ّ

العلمّية”. كما ذك
“أن كلّية العلوم هي مكان إلنتاج 
المعرفة في أفضل الظروف، من أجل 
تعليم عاٍل مميز ومن أجل االبتكار”.
أما مدير مكتب الشرق األوسط 
للفرنكوفونّية  لجامعّية  ا لة  للوكا
هيرفيه سابوران فاعتبر من جهته 
أن “هذه المباردة تجمع ما بين روح 
المنافسة والمهارة واالكتشاف، كما 
ل ق��درة الجامعة على مواكبة 

ّ

تمث
لتربوي والمجتمعي في  ا ر  لتطّو ا
لبنان”. وأشار سابوران إلى أن الوكالة 
الجامعّية للفرنكوفونّية ال يمكنها 
إاّل أن تفرح لمشاركتها في هذا 
المعرض “ألن استراتيجيتها تحتم 
ز 

ّ
عليها دعم النشاطات التي تعز

مكانة الجامعة كشريك في التنمية 
تقوي  لتي  ا و لمجتمعها  ّمة  لعا ا
الروابط ما بين المدرسة ومؤّسسات 

التعليم العالي”. 
أما المدير اإلدارّي للوريال المشرق 
فيليب باتساليدس فشّدد في كلمة 
ألقاها على دور المرأة في قطاع 
البحث العلمّي وأشار إلى أن “أكثر 
من نصف الباحثين الذين يعملون 
في لوريال هم من النساء. إذ تتعاون 
مؤّسسة لوريال مع األونيسكو لزيادة 

عدد النساء في هذا القطاع”.
من جهته، أشار رئيس مجلس 
إدارة ومدير عام BLC Bank الوزير 
السابق موريس صحناوي، الحائز 
وسام جوقة الشرف الفرنسي تقديًرا 
لدعمه الدائم لآلداب والفن والعلوم، 
زه على دعم المشروع 

ّ

إلى أن “ما حف
حين عرض عليه، هي فكرة تشجيع 
التالمذة منذ الصف الثانوي على 

الريادة المستقلة”.

فرصة فريدة
أما بالنسبة لنائب رئيس جامعة 
القّديس يوسف للشؤون األكاديمّية 
توفيق رزق، فأكد أن هذا المعرض 
ل “ف��رص��ة ف��ري��دة للقاء بين 

ّ
شك

مواهب شابة لتتبادل فيما بينها 
رؤاها وخبراتها وأبحاثها وشغفها 
بالعلوم”. بدوره، عّبر الوزير مروان 
حمادة عن إعجابه بكل االبتكارات 
ر المرحلة التي كان 

ّ

المعروضة، وتذك
فيها طالب اقتصاد وكان الرئيس 
السابق للجامعة، األب جان دوكرويي 
اليسوعّي، ي��دّرس نظرية االبتكار 
التي كان يقول عنها إنها محّرك 
النمّو، واعتبر حمادة أن التالمذة 

المشاركين يمثلون هذا النمّو.
وفي ختام الحفل وزعت الجوائز 

على التالمذة الفائزين.

ّ
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