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تفاهم بين اليسوعية ومؤسسة محمود عباس
لتأمين منح للطالب الفلسطينيين
صدى البلد

ّ
وقعت جامعة ّ
القد ًيس يوسف
ف���ي ب���ي���روت م��م� ّ�ث��ل��ة برئيسها
ّ
اليسوعي
البروفسور سليم دكاش
ً
ّ
ومؤسسة محمود ع� ّ�ب��اس ممثلة
برئيسها التنفيذي جمال حداد
مذكرة تفاهم ،في مبنى رئاسة
الجامعة ّ(طريق الشام-بيروت)،
بحضور ك��ل م��ن نهيل ج��اد الله
مسؤولة برنامج الطالب ،وأسامة
ا لحسين مسا عد منسق ا لبر ا مج
ّ
ّ
العامة ل�
المؤسسة ،واألمينة
في
ّ
 Fondation USJالسيدة كرمل
غفري واكيم ،ورئيس دائرة الشؤون
ّ
الطا ّبية لإلعام والتوجيه بيار نجم،
ومديرة دائرة الخدمة االجتماعية
شيراز عقل زغبي.
ّ
ّ
رحبت واكيم بالحضور ال سيما
ً
خصيصا
بالضيوف الذين حضروا
من األراضي الفلسطينية المحتلة،
وم���ن جهته ش��ك��ر ج��م��ال ح��داد
ّ
اليسوعية ورئيسها وقال:
الجامعة
“لقاؤنا اليوم هو تثبيت للعاقة بين
ّ
المؤسسة والجامعة ،وتحويلها إلى
تفاهم مكتوب وواضح ومستقبلي.
إن ّ
مؤسسة محمود عباس تعمل

في أعقاب توقيع االتفاقية

كجمعية خيرية تسعى إلى توفير
منح لاجئين الفلسطينيين في لبنان
لمتابعة دراساتهم في الجامعات
ا للبنا ّنية  .كما تقو م ا لمؤ ّسسة
تفاهم مع شركات
بتوقيع مذكرات ّ
ّ
الفلسطينيين
خاصة لتدريب الطاب ِّ
على برامج تشغيلية تمكنهم من
حداد إلى
إيجاد فرص ّعمل” .وأشار َ
ح��رص المؤسسة المحافظة على
ّ
“لذا نفتخر
مستوى أكاديمي ّ ٍ
عال ّ
بهذه العاقة ونحفز طا بنا على
االلتحاق ّبها”.
ّ
��اش بكلمة شكر فيها
دك
ورد
ّ
وأك���د ح� َ
ال��م� ّ
��رص جامعة
�ؤس��س��ة

USJ

ّ
القديس يوسف بمختلف ّ
كلياتها
ومعاهدها على “النوعية العالية
والتي تبدأ من التكوين
في اإلنجاز ً
وصوال إلى الشهادة” ،مشيراً
واإلعداد
إلى أن ما يزيد على الثاثة آالف
ً
سنويا
وخمسمائة طالب يستفيدون
من المنح التي ّ
تقدمها الجامعة.
جدير بالذكر أنه وبموجب مذكرة
التفاهم ه��ذه ّ
ت��م إن��ش��اء منحة
ّ
الجامعية تحمل
مشتركة للدراسات
Bourse Mahmoud
اسم Abbas
ّ
 – USJتعطى للطا ب والطالبات
الفلسطينيين لمتابعة تخصصاتهم
في رحاب جامعة ّ
القديس يوسف.

