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مركز الدروس الجامعّية في اليسوعّية يحتفل 

بلقائه السنوي في عيده األربعين

USJ         أثناء قطع قالب الحلوى

صدى البلد  

أقام مركز الدروس الجامعّية في 
لقديس  ا لي –جامعة  لشما ا لبنان 
ه السنوي لمناسبة مرور  يوسف، لقاء
أربعين سنة على افتتاح فرع الجامعة 
في الشمال، برعاية وحضور محافظ 
الشمال القاضي رمزي نهرا، ورئيس 
جامعة القّديس يوسف البروفسور 
��اش اليسوعّي، ورئيس 

ّ
سليم دك

بلدية الميناء السيد عبد القادر علم 
الدين، رئيسة المنطقة التربوية في 
الشمال السيدة نهال حاماتي، رئيس 
غرفة التجارة والصناعة السيد توفيق 
دبوسي، نقيب األطباء عمر عياش، 
 ، ي��ادة ز لمهندسين بسام  ا نقيب 
رئيس الهيئة اإلدارية لمؤّسسة شاعر 
الفيحاء الثقافية سابا زريق، وفاعليات.

تأمين الشهادات
أك��دت م��دي��رة ال��ف��رع ف��ادي��ا علم 
عية  ليسو ا معة  لجا ا ن  أ لجمّيل  ا
كانت طيلة أربعين سنة في خدمة 
طرابلس وال��ش��م��ال. ان��ه��ا جامعة 
قاومت الحرب والطرق المقطوعة، 
نشئت 

ُ
اذ كانت أول جامعة خاصة أ

خارج بيروت سنة 1977، رغبة عند 
اآلباء اليسوعيين بتأمين الشهادات 
العليا لجميع اللبنانيين، إذ أن الظروف 
األمنية كانت تمنع أبناء المناطق من 
الوصول الى العاصمة. أما اليوم، فانها 
تقاوم االوضاع االقتصادية والمادية، 

وهي مستمرة في عطائها.
بعد ذلك، عرض وجدي نجم، نائب 
رئيس الجامعة للشؤون اإلدارّي���ة 

المنح والمساعدات المادية التي 
قدم للطالب اذ تخطت لهذه السنة 

ً
ت

18.000.000 دوالر أميركي.

مجاالت متعددة
��اش، 

ّ
وأك��ّد البروفسور سليم دك

رئيس الجامعة، أن إح��دى مهام 
الجامعة اليسوعّية الرئيسية هي 
خدمة الجماعة وبناء اإلنسان المواطن 
 لبنان. ثم تحّدث عن التزام 

ّ
في كل

الجامعة في المجتمع من خالل برنامج 
“اليوم السابع” الذي انطلق خالل 
ح��رب تموز 2006، ون��ّوه بما تقوم 
به الجامعة ضمن هذا البرنامج في 
ر 

ّ
. وذك

ً
بلدة الكويخات في عكار حاليا

باحتفال طاّلب مركز الشمال بعيد 
الميالد سنة 2014، حيث قاموا بتوزيع 
الهدايا على ميتمين أحدهما في 
طرابلس )ميتم الشعراني( واآلخر في 

مجدليا )مار يعقوب كفرفو(.
��اش 

ّ
بعد اللقاء، انتقل األب دك

وسابا زريق، رئيس الهيئة اإلدارية 
لمؤّسسة شاعر الفيحاء سابا زريق 
الثقافية، إلى مركز الدروس الجامعّية 
في لبنان الشمالي – جامعة القديس 
يوسف- في راسمسقا، ووقّعا على 
ث��الث إتفاقيات: بين سابا زري��ق 
وجامعة القّديس يوسف إتفاقية 
ح���ول إن��ش��اء “ق��اع��ة س��اب��ا زري��ق 
الثقافّية” في ح��رم المركز، حيث 
سيقوم الدكتور زري��ق باستحداث 
مكتبة تضم مراجع باللغة العربية 
في مجاالت متعّددة )أدب، لغة، شعر، 
فلسفة، تاريخ...( وتجهيزها باالثاث 

والكومبيوتر الخ...
وب��ي��ن م��ؤّس��س��ة ش��اع��ر الفيحاء 
سابا زريق الثقافّية ومركز الدروس 
الجامعّية في لبنان الشمالي - جامعة 
ال��ق��ّدي��س ي��وس��ف: إتفاقية حول 
تنظيم مباراة أدبية سنوية باللغة 
العربية واتفاقية حول طباعة أطروحة 

.
ً
دكتوراه باللغة العربية سنويا
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