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القديس يوسف
"معرض العلوم  "2017يف ّ
تشجيع التالمذة على ابتكار مشاريع ريادية
ّ
ن��ظ �م��ت ك �ل� ّ�ي��ة ال �ع �ل��وم ف��ي ج��ام�ع��ة
ّ
القديس يوسف ،لمناسبة الذكرى
ال�ع�ش��ري��ن لتأسيسها ،وب��ال�ش��رك��ة
ّ
مع ّ
التربوية" ،معرض
كلية العلوم
ال �ع �ل��وم  ،"2017ف��ي ح ��رم ال�ع�ل��وم
والتكنولوجيا  -مار روكز ،في رعاية
وح� �ض ��ور وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
ال� �ع ��ال ��ي م � � ��روان ح � �م� ��ادة .وب �ع��دم��ا
عرض تالمذة المدارس المشاركة
مشاريع ّ
علمية مبتكرة في مجاالت
العلوم والتكنولوجيا والرياضيات
لمدة يومين ،أقيم احتفال لتسليم
الجوائز للفائزين.
وألقت الدكتورة جيهان منصور
أب��و ج ��وده كلمة اع�ت�ب��رت فيها أن
"م�ع��رض العلوم  "2017ه��و نسخة
م�ح��دث��ة ع��ن م �ع��ارض ك��ان��ت ّ
كلية
ال�ع�ل��وم س� ّ�ب��اق��ة ف��ي إط��الق �ه��ا ،وه��و
ي�ج� ّ�س��د ارت �ب ��اط ال�ج��ام�ع��ة بمفهوم
المواطنة عبر تشجيع االبتكار "من
أجل غد أفضل".
م ��ن ج�ه�ت��ه أش� ��ار ن��ائ��ب رئ�ي��س
الجامعة ال�ب��روف�س��ور ري�ش��ار م��ارون
ف ��ي ك�ل�م��ة أل �ق��اه��ا ب��إس��م رئ�ي�س�ه��ا
ال �ب ��روف �س ��ور س �ل �ي��م دك� � ��اش ،إل� ً�ى
أن "م�ع��رض ال�ع�ل��وم ي�ه��دف خاصة
إل��ى تشجيع ال�ت��الم��ذة على ابتكار
م �ش��اري��ع ري � ّ
�ادي ��ة ،م��ن أج ��ل تعزيز
تعليم العلوم في لبنان".

خالل توزيع الجوائز على التالمذة في حضور حمادة ومارون.

وقال مدير مكتب الشرق األوسط
ّ
للفرنكوفونية
ل�ل��وك��ال��ة ال�ج��ام�ع� ّ�ي��ة
ايرفيه سابوران ،أن "هذه المباردة
ت �ج �م ��ع م � ��ا ب� �ي ��ن روح ال �م �ن��اف �س��ة
ّ
وال�م�ه��ارة واالك �ت �ش��اف ،ك�م��ا تمثل
ّ
التطور
ق��درة الجامعة على مواكبة
التربوي والمجتمعي في لبنان".
ّ
اإلداري ل �ل��وري��ال
أم � ��ا ال� �م ��دي ��ر
ال �م �ش ��رق ف �ي �ل �ي��ب ب��ات �س��ال �ي��دس،

ف�ش� ّ�دد ف��ي كلمة أل�ق��اه��ا على دور
ّ
العلمي".
المرأة في قطاع البحث
وأش � � � ��ار رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س إدارة
BLC
وال � �م� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل� � � ّ Bank
موريس صحناوي ،إلى أن "ما حفزه
ع �ل��ى دع� ��م ال� �م� �ش ��روع ح �ي��ن ع��رض
ع�ل�ي��ه ،ه��ي ف�ك��رة تشجيع ال�ت��الم��ذة
م �ن��ذ ال� �ص ��ف ال� �ث ��ان ��وي األول ع�ل��ى
الريادة المستقلة".

ّ
م��ن ج�ه�ت��ه ،ت��ذك��ر ح �م��ادة ،في
ك�ل�م�ت��ه ال �م��رح �ل��ة ال �ت��ي ك ��ان فيها
ط ��ال ��ب اق� �ت� �ص ��اد وك� � ��ان ال��رئ �ي��س
ال � �س� ��اب� ��ق ل� �ل� �ج ��ام� �ع ��ة ،األب ج ��ان
دوك ��روي � �ي ��ه ال� �ي� �س ��وع � ّ�ي ،ي � � ّ
�درس
ن�ظ��ري��ة االب �ت �ك��ار ال �ت��ي ك ��ان يقول
ّ
عنها إنها ّ
النمو ،واعتبر أن
محرك
التالمذة المشاركين يمثلون هذا
ّ
النمو.

