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«الي�سوعية» ا�ست�سافت لقاء الرتاث
واأطلقت معر�ض الوظائف
أطلقت دائـــرة اإلنــدمــاج املهني فــي جامعة الــقــديــس يــوســف معرض
الوظائف  ،USJ connectفي حرم اإلبتكار والرياضة ،طريق الشام ،في
حضور رئيس اجلامعة البروفسور سليم دكــاش اليسوعي ،رئيس إحتاد
جمعيات قدامى اجلامعة القاضي شكري صادر ومدير دائرة اإلندماج املهني
إدمون شدياق.
واعتبر دكاش أ ّنها «امل ّرة األولى التي يقام فيها معرض للوظائف موجه
للطالب احلاليني وقدامى اجلامعة واخل ّريجني».
وشـ ّدد القاضي صادر على أهمية مشاركة املؤسسات التي «تؤمن بقيم
جامعة القديس يوسف وتريد توظيف طالب يحملون هذه القيم باإلضافة
إلى شهاداتهم».
كما ّ
نظمت اجلامعة نشاطات تــهــدف إلــى مساعدة الـــزوار على إقامة
شبكات مهنية ،وأقيمت ورش عمل حول املعايير الدولية واستعمال شبكات
التواصل اإلجتماعي في سياق البحث عن عمل واملهن في القطاع العام
والبنوك.
وخصص املعرض جــزءا من نشاطاته لــريــادة األعــمــال ،بحيث عرضت
ّ
شركات ناشئة مشاريعها وسعت لتوظيف طالب.
كما ُأقيمت طاولة مستديرة حول دور القطاع اخلاص في إحياء اإلقتصاد،
عرض خاللها كل من نعمت فرام وفؤاد زمكحل وجو صدي للشروط األساسية
إلعادة إطالق إقتصاد مستدام ،على ضوء نتائج مؤمتر سيدر.
{ وفــي سياق آخــر ،استضافت املكتبة الشرقية لــدى جامعة القديس
يوسف اللقاء الرابع ملعهد الدكتوراه اإلقليمي بعنوان «التراث في بلدان
حافة البحر األبيض املتوسط» ،بدعم من الوكالة اجلامعية للفرنكوفونية،
ومــشــاركــة طــالب دكــتــوراه مــن لبنان ومــن دول املــغــرب وأوروبــــا الوسطى
والشرقية املنضوية حتت اإلدارات اإلقليمية للوكالة.
وأشــار رئيس اجلامعة إلى أنّ «املكتبة صنفت تراثية نظرا الحتوائها على
مكتبة صور تضم جــزءا كبيرا من ذاكــرة لبنان الفوتوغرافية ابتداء من العام
.»1875
من جهته ،ش ّدد املدير اإلقليمي للوكالة اجلامعية للفرنكوفونية في الشرق
األوسط ايرفيه سابوران ،على أن «دعم البحث اجلامعي هو عنصر أساسي
من البعثات الكبرى التي تنوي الوكالة اجلامعية للفرنكوفونية تنظيمها في
خدمة مؤسساتها العضو».
وستتواصل فعاليات هــذا اللقاء لغاية  20اجلــاري وستشمل يوما من
املؤمترات مخصصا للتراث ومفتوحا أمام اجلمهور اليوم في قاعة املدرج
ليلى التركي في املكتبة الشرقية.

