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�ليوم �ل�ضنوي ل�ضركاء «�لي�ضوعية» يف لبنان �جلنوبي

] احلريري وحداد و�سالح ودكا�ش و�سيداين مع �سخ�سيات واأ�سرة اجلامعة

�صيدا � � � «امل�صتقبل»

�صكل «اليوم ال�صنوي ال�صابع ع�صر» ل�صركاء مركز الدرو�ش
اجل��ام �ع �ي��ة يف ل �ب �ن��ان اجل �ن��وب��ي ( )CEULSال �ت��اب��ع جل��ام�ع��ة
القدي�ش يو�صف منا�صبة لتتويج م�صرية اأك��رث من � 140صنة
من ر�صالتها يف لبنان واأربعة عقود من م�صرية فرع اجلامعة
يف � �ص �ي��دا .ال �ل �ق��اء ال� ��ذي ا��ص�ت���ص��اف��ه م�ن�ت�ج��ع «اجل��ي ��ة م��اري�ن��ا
اأوت �ي��ل» � �ص��ارك ف�ي��ه ال�ن��ائ��ب بهية احل��ري��ري وراع� ��ي اأبر�صية
�صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك املطران ايلي حداد ورئي�ش
غرفة التجارة وال�صناعة وال��زراع��ة يف �صيدا واجلنوب حممد
ح�صن �صالح وع��دد م��ن روؤ� �ص��اء البلديات و��ص��رك��اء اجلامعة
من موؤ�ص�صات م�صرفية واأكادميية وتربوية وبلدية .واأ�صرة
جامعة القدي�ش يو�صف وعدد من اخلريجني.
وقال رئي�ش جامعة القدي�ش يو�صف �صليم دكا�ش الي�صوعي
اإن ق�صية واحدة جتمع «الي�صوعية» مع ال�صركاء واملتعاونني
معها هي ق�صية التعليم والرتبية ،اأكانت م�صتوى الثانوي
اأم التعليم العايل .واأ�صار اإىل اأن اجلامعة (تاأ�ص�صت يف العام

 ) 1875ركزت �صرعتها على لبنان التعاي�ش واملنفتح ثقافي ًا
فاأرادت اأن تكون منوذج ًا له وملهمته.
اأ�صاف ،اأن اجلامعة �صتنال نهاية العام الإعتماد العاملي
ل�صمان اجلودة من اإحدى اأهم وكالت اعتماد اجلودة الأملانية
واأنها م�صنفة �صمن اأف�صل  500جامعة دولية من اأ�صل 27
األف جامعة يف العامل .واعت� اأن مركز الدرو�ش اجلامعية يف
لبنان اجلنوبي كان ول يزال عام ًال مقرب ًا من اأجل خدمة جنوب
مبنَح للمدار�ش من خالل اإن�صاء اإجازة
لبنان« .ونريد اأن ندعمه ِ
يف علم تقومي النطق باللغة الإنكليزية ،وافتتاح فرع لكلية
العلوم الرتبوية» .ولفت اإىل اأن اإن�صاء فرع «اجلامعة للكل»
 UPTيف �صيدا ،يندرج يف التاأثري الثقايف للجامعة وا�صتجابة
لطلب الذين يرغبون يف تنمية تفكريهم وثقافتهم.
ورح��ب دك��ا���ش مب��ا �صبق واأع�ل�ن�ت��ه ال�ن��ائ��ب بهية احل��ري��ري
ع��ن التفكري ب �اإع��ادة تفعيل امل��دي�ن��ة العلمية اجل��ام�ع�ي��ة يف
ك�ف��رف��ال��و���ش م�ع�ل�ن� ًا ال� �ص �ت �ع��داد لأن ت �ك��ون ج��ام�ع��ة القدي�ش
ي��و� �ص��ف ك �م��ا ك ��ان ��ت يف امل��ا� �ص��ي � �ص��ري �ك � ًا يف ب� �ن ��اء ال��وط��ن
واملواطن.

(راأفت نعيم)

�صيداين

واع �ت���ت م��دي��رة ف��رع اجل��ام�ع��ة الي�صوعية يف ��ص�ي��دا  -مركز
الدرو�ش اجلامعية يف لبنان اجلنوبي دينا �صيداين اأنه تتويج ًا
لإن�ق���ص��اء  40ع��ام � ًا ع�ل��ى تاأ�صي�صها (يف اجل �ن��وب) وان �ط��الق � ًا مما
راكمته طوال م�صريتها الأكادميية تبني املوؤ�ص�صة ا�صرتاتيجيتها
لتواجه متطلبات جمتمعنا احلديث ،ع� تلبية روؤية حتمل ثالثة
عناوين :دور اجلامعة يف ع�صر اقت�صاد املعرفة اجلديد ،التكيف
يف مواجهة حتديات املجتمع اجلديدة وامل�صوؤولية الجتماعية.
و� �ص��ددت على اأه�م�ي��ة تقريب اجل��ام�ع��ة م��ن ع��امل العمل وتاأهيل
الطالب ع� دورات مهنية �صمن اإطار املنهج اجلامعي ،واأن نقدم
لقادة امل�صتقبل فر�ص ًا حقيقية لعي�ش جتارب غنية يف اخلارج
خ��الل ف��رتة تاأهيلهم .وذك��رت اأن��ه يف الأر��ص��دة ال �� 180التي يجب
على الطالب اأن يحققها لنيل �صهادة اللي�صان�ش يتم يف جامعة
القدي�ش يو�صف تكري�ش  12ر�صيد ًا اختياري ًا باأطر ذات عالقة
بقيم جمتمعية واإن�صانية ووطنية ،م�صرية ٌ اإىل وح��دات تعليمية
متوافرة يف املركز مثل اأع�م��ال تطوعية ومواطنية وت��دري��ب على
احلوار الإ�صالمي امل�صيحي ،اإ�صعافات اأولية وغريها.

