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عت جامعة القّديس يوسف 
ّ
وق

 برئيسها 
ً
ب��ي��روت م��م��ث��ل��ة ف��ي 

اش اليسوعّي 
ّ
البرفسور سليم دك

اتفاقية تعاون مع نقابة المعلمين 
 برئيسها رودولف 

ً
اللبنانيين ممثلة

ع��ّب��ود، بحضور وف��د م��ن الهيئة 
اإلدارّي��ة في النقابة، ومن عميدة 
تريسيا  با بوية  لتر ا لعلوم  ا كلّية 
راشد من جامعة القّديس يوسف، 
وذل��ك في مبنى رئاسة الجامعة 

طريق الشام- بيروت.
ورّح��ب��ت راش��د بالنقيب وكبار 
لنقابة وتوقفت  ا أع��ض��اء مجلس 
عند أهمية هذا التعاون لما فيه 
من إيجابّيات ستظهر سريًعا في 

التعاطي التربوي.
��اش على هذا الجهد 

ّ
وأثنى دك

ال���ذي أن��ت��ج ف��ك��ان ه��ذا التعاون 
الثاني مع النقابة، إذ سبق للجامعة 
أن تعاونت مع النقابة منذ ثالث 
سنوات، وكانت تجربة مشجعة جًدا، 
وتوّجه بالشكر إلى جميع الذين 
ساهموا ف��ي ال��ن��دوات وال���دورات 
واألن��ش��ط��ة ال��ت��ي أن��ج��ح��ت ه��ذه 
المسيرة. واعتبر “أن فريق العمل 
قام بمجهود مشكور لجني الثمر 
ًدا المضي بجدية وأمانة إلكمال 

ّ
مؤك

مسيرة التقّدم في رف��ع مستوى 

التعليم ليبقى لبنان بلد اإلشعاع، 
ألننا إذا أزلنا هذا التمّيز يفقد لبنان 
الكثير من إشعاعه” مشّدًدا على أن 

التمّيز مصدره األستاذ الممّيز.

من جهته لفت عبود إلى حرص 
النقابة على اختيار موضوعات مهّمة 
للمؤتمرات والدورات التدريبّية بغية 
الوصول إلى النتائج المرجوة في 

ًدا ثقته المطلقة 
ّ
أقرب وقت، مؤك

بإمكانات جامعة القّديس يوسف 
على تلبية أي حاجة في معالجة أي 
موضوع تربوّي، فالهدف هو “إعادة 

الصّحة إلى هذا القطاع التربوي 
المهّم وألن األستاذ هو ركيزة هذا 

القطاع”.
���ع ال��ط��رف��ان على 

ّ
بعد ذل��ك وق

تنص  ل��ت��ي  ا قية  التفا ا نسختي 
على إقامة دورات تدريبّية ألستاذة 
النقابة تتوالها كلّية العلوم التربوية 
في جامعة القّديس يوسف بعد 
االتفاق على الموضوعات والتواريخ.

“الذكاء الجماعي”
مت كلّية 

ّ
اخ���رى نظ م��ن جهة 

العلوم التربوية في جامعة القّديس 
ي��وس��ف ب��ال��ت��ع��اون م��ع المعهد 
الفرنسي في لبنان مؤتمًرا بعنوان 
“الذكاء الجماعي” في مسرح بيار 
أبو خاطر في حرم العلوم اإلنسانّية، 
تحّدث خالله البروفسور في جامعة 
لمجلة  ا تحرير  ومدير  بروك  شير
الن  أ في سيفر  بّية  للتر لّية  لدو ا
بوفييه والخبير في علم أعصاب 
اإلدراك والتعلم والتدرب جان لوك 
بيرتييه. وقد دعا المحاضران في 
مداخلتيهما المعنيين في القطاع 
التربوي الى إدراك أهمّية الترابط 
على المدى الطويل بين األهداف 
التربوّية واإلدارّية وضرورة تغليبها 

على المصالح الشخصّية.

عت اتفاقية تعاون مع نقابة المعلمين
ّ

“القّديس يوسف” وق

USJ في خالل توقيع االتفاقية 




