
6
14914العدد    2017-04-13 الخميس 

 

مركز الدرو�س اجلامعّية يف »الي�سوعّية«

يحتفل بلقائه ال�سنوي يف عيده االأربعني

د. دكاش ونهرا يقطعان قالب احللوى

هذا البرنامج في بلدة الكويخات في 
عكار حاليًا. 

وختم قائال: »إن ما يهم اجلامعة 
باإلضافة إلى الشهادات، هو تنشئة 
الفرد وااللتزام بخدمة اجلماعة. فان 
جامعة القّديس يوسف هي مدرسة 

للحياة«.
دّكاش  األب  انتقل  الــلــقــاء،  وبعد 
والــــدكــــتــــور ســـابـــا زريـــــــق، رئيس 
الــهــيــئــة اإلداريـــــــة ملــؤّســســة شاعر 

إلى  الثقافية،  زريــق  سابا  الفيحاء 
مركز الـــدروس اجلامعّية في لبنان 
الشمالي – جامعة القديس يوسف- 
ــي راســمــســقــا، ووقـــّعـــا عــلــى ثالث  ف

إتفاقيات:
- بني الدكتور سابا زريق وجامعة 

القّديس يوسف: 
1- إتفاقية حول إنشاء »قاعة سابا 
زريق الثقافّية« في حرم املركز، حيث 
باستحداث  زريــق  الدكتور  سيقوم 

العربية  باللغة  مكتبة تضم مراجع 
في مجاالت متعّددة .

- بــني مــؤّســســة شــاعــر الفيحاء 
سابا زريق الثقافّية ومركز الدروس 
ــة فـــي لــبــنــان الــشــمــالــي -  اجلــامــعــّي

جامعة القّديس يوسف:
مباراة  تنظيم  حــول  إتفاقية   -2

أدبية سنوية باللغة العربية.
3- إتفاقية حول طباعة أطروحة 

دكتوراه باللغة العربية سنويًا. 

أقام مركز الــدروس اجلامعّية في 
القديس  جامعة   – الشمالي  لبنان 
يوسف، لقائه السنوي ملناسبة مرور 
أربعني سنة على افتتاح فرع اجلامعة 
في الشمال، برعاية وحضور محافظ 
الشمال القاضي رمزي نهرا، ورئيس 
جامعة القّديس يوسف البروفسور 
الــيــســوعــّي، ورئيس  ــــاش  دّك سليم 
بلدية امليناء السيد عبد القادر علم 

الدين ومهتمني. 
فــي الــبــدايــة رحبت مــديــرة الفرع 
السيدة فاديا علم اجلمّيل باحلضور، 
اليسوعية  اجلــامــعــة  أن  ــــــدت  وأّك
كــانــت طيلة أربــعــني سنة فــي خدمة 
طرابلس والشمال. بعد ذلك، عرض 
الـــبـــروفـــســـور وجـــــدي جنــــم، نائب 
رئــيــس اجلــامــعــة لــلــشــؤون اإلدارّيــــة 
ـــة التي  املــنــح واملـــســـاعـــدات املـــادي
ًتقدم للطالب اذ تخطت لهذه السنة 

18.000.000 دوالر أميركي.
وفي كلمته أكّد البروفسور سليم 
ـــاش، رئيس اجلــامــعــة، أن إحدى  دّك
مهام اجلامعة اليسوعّية الرئيسية 
اإلنسان  وبناء  اجلماعة  خدمة  هي 
ــم حتّدث  ــي كـــّل لــبــنــان. ث املـــواطـــن ف
عن التزام اجلامعة في املجتمع من 
خالل برنامج »اليوم السابع« الذي 
انــطــلــق خـــالل حـــرب متـــوز 2006، 
ـــّوه مبــا تــقــوم بــه اجلــامــعــة ضمن  ون




