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العلمي
اليسوعية وجمعية التخصص
تعاون لتقديم منح بين
ّ
ّ

ّ
وق � � ��ع رئ ـ ـي ــس ج ــامـ ـع ــة الـ ـق ـ ّـدي ــس
ي ــوس ــف ف ــي بـ ـي ــروت ال ـبــروف ـســور
ّ
س ـل ـيــم دك ـ ــاش ال ـي ـســوعـ ّـي ات ـفــاق
ّ
التخصص
تعاون مع رئيس جمعية
ّ
العلمي جميل إبراهيم،
والتوجيه
فــي مبنى رئــاســة الجامعة  -طريق
ال ـشــام ،فــي حـضــور نــائــب الرئيس
عـلــي إسـمــاعـيــل ،وأم ـيــن الـســر عبد
العزيز سويدان .وحضر من جامعة
الـ ـق ـ ّـدي ــس ي ــوس ــف ن ــائ ــب رئ ـيــس
ال ـج ــام ـع ــة لـ ـلـ ـش ــؤون األك ــاديـ ـم ـ ّـي ــة
الـبــروفـســور توفيق رزق ،واألمينة
العامة لـ  Fondation USJكرمل
غفري واكيم.
وي ـش ـمــل االتـ ـف ــاق م ـن ـحــًا سـيـتــمّ
ت ـمــوي ـلــه م ـنــاص ـفــة ب ـيــن ال ـجــام ـعــة
ّ
والجمعية ،وهــو ّ
للطالب
مخصص

خالل توقيع االتفاقية.

الراغبين فــي الــدراســة فــي مجاالت
ال ـع ـلــوم األســاسـ ّـيــة والـتـطـبـيـقـ ّـيــة،
الهندسة ،إدارة األعمال واالقتصاد.
ب ــداي ــة ّ
رحـ ـب ــت واكـ ـي ــم بـمـمـثـلــي
الجمعية فــي زيــارت ـهــم األولـ ــى إلــى

مـبـنــى الــرئــاســة بـعــد ت ـجــديــده ،ثم
ّ
تحدث دكــاش ،فاعتبر ان "توقيع
االتـ ـ ـف ـ ــاق هـ ــو تـ ـت ــوي ــج ل ـن ـشــاطــات
مـشـتــركــة بـيــن الـجــامـعــة والـجـمـعـ ّـيــة
وت ــأكـ ـي ــد ل ـل ـه ــدف ال ـم ـش ـت ــرك أي

مساعدة ّ
الطالب .فالجامعة ساعدت
في هذه السنة ما يزيد على 3000
طالب استفادوا من المنح"ّ .
وحيا
ّ
دكاش جهود الجمعية التي تلتقي
مــع القيم الوطنية الـتــي تــؤمــن بها
الجامعة وتعيشها".
من جهتهّ ،
هنأ سويدان رئيس
الجامعة بــإعــادة انتخابه "فالجامعة
ّ
التقدم واالزدهــار
عرفت المزيد ًمن
برئاسته وهنيئا لها بهذا االختيار"،
وب ـ ـعـ ــدمـ ــا ت ـ ـحـ ــدث ع ـ ــن نـ ـش ــاط ــات
الجمعية ،قــال إنـهــا دعـمــت 3000
طالب ّ
تخرجوا مــن أرقــى الجامعات
ف ــي ل ـب ـنــان ،ال سـ ّـي ـمــا الـجــامـعـتـيــن
الـ ـيـ ـس ــوع ـ ّـي ــة واألم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـيـ ــة" ،ك ـمــا
أرسلنا ّ
ّ
للتخصص في أوروبــا
طال ًبا
وأميركا".

