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«معر�ض العلوم  »2018يف «الي�سوعية»

برعاية وزير التربية والتعليم العالي م��روان حمادة ّ
نظمت
التربوية ف��ي جامعة
العلوم
كل ّية العلوم بالشراكة م��ع كل ّية ُ
ّ
ال �ق � ّدي��س ي��وس��ف ف��ي ب��ي��روت« ،م �ع��رض ال �ع �ل��وم  ،»8201في
ح��رم العلوم والتكنولوجيا-مار روك��ز .بعد أن ع��رض تامذة
امل��دراس املشاركة مشاريع علم ّية مبتكرة في مجاالت العلوم
والتكنولوجيا وال��ري��اض�ي��ات مل��دة ي��وم��ني ،أقيم حفل لتسليم
اجلوائز للرابحني بحضور نائب رئيس جامعة الق ّديس يوسف
اليسوعي ممث ًا رئيسها البروفسور
البروفسور ميشال شوير
ّ
اليسوعي.
سليم د ّكاش
ّ
ف��ي كلمتها االف�ت�ت��اح� ّي��ة أع�ل�ن��ت م �س��ؤول��ة جل�ن��ة امل�ع��رض
الدكتورة جيهان منصور أبو ج��ودة أنه من أصل مئة مشروع
�اص��ة م��ن مختلف
اختير  87ص ��دروا م��ن م ��دارس رس�م� ّي��ة وخ� ّ
املناطق اللبنان ّية .وتابعت »:على مدى يومني دافع  252تلمي ًذا
عن أفكارهم ،ما جعل جلنة التحكيم جتد صعوبة في أن حتسم
لتنوع املواضيع العلم ّية
خيارها وتعلن عن الفائزين نظ ًرا
ّ
املعروضة ومستواها العالي».
من جهته ذكرعميد كل ّية العلوم البروفسور ريشار مارون أن
العلوم في جامعة الق ّديس يوسف تهدف من خال املعرض
كل ّية ُ
«إلى حتفيز ومكافئة وإب��راز ديناميك ّية ومت ّيز وإب��داع الشباب
اللبناني في مجال العلوم والتكنولوجيا».

أما األمني العام للمجلس الوطني للبحوث العلم ّية الدكتور
معني حمزة فأشار في كلمة ألقاها إلى أن «هذه التظاهرة تكمل
وتغني النشاطات التي نقوم بها من أج��ل البحث العلمي في
لبنان ،وذل��ك عبر تقوية الصلة بني الشباب والعلوم ب��د ًءا من
مقاعد الدراسة».
وق� ��ال م��دي��ر م�ك�ت��ب ال��ش��رق األوس� ��ط ل �ل��وك��ال��ة اجل��ام�ع� ّي��ة
للفرنكوفون ّية هيرفيه سابوران «هذه املبادرة التي تدمج بنباهة
بني روح املنافسة واإلبداع واكتشاف الط ّاب هي با شك فكرة
ممتازة ودليل إضافي يظهر قدرة جامعة الق ّديس يوسف على
التربوي واالجتماعي في لبنان».
التطور
مواكبة
ّ
ّ
من جهته املدير اإلداري للوريال املشرق فيليب باساليدس
أشار إلى ضرورة تقدمي مساهمات النساء في العلم «ليس فقط
بهدف حتقيق املساواة بني اجلنسني ،ولكن ألن العلم والذكاء
واإلبداع ال جنس لها.
اليسوعي
من ناحية أخ��رى ،قال البروفسور ميشال شوير
ّ
إن البحث وابتكار معارف جديدة مع التعليم وخدمة املجتمع
جميعها تش ّكل ال ُبعد الثالث ف��ي رس��ال��ة اجلامعة «ل�ك��ن هذه
األبحاث ال تستطيع أن تبقى سجينة املختبرات أو املكتبات:
تشع ،يجب أن توضع في خدمة املجتمع.»..
يجب أن ّ
وبعد الكلمات ّ
مت توزيع اجلوائز والشهادات.

