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»اليوم  ال�ضنوي ال�ضابع ع�ضر« يتّوج 40 عامًا على اإطالق

فرع �ضيدا واأكرث من 140 �ضنة على تاأ�ضي�س »الي�ضوعية«

النائب احلريري مع املشاركني في احتفال اجلامعة اليسوعية

اجلودة من إحدى أهّم وكاالت اعتماد 
تصنيفنا  وان  األمل���ان���ّي���ة.  اجل�����ودة 
ال��دول��ي��ي جعلنا ضمن أف��ض��ل 500 
ج��ام��ع��ة دول���ّي���ة م���ن أص����ل 27000 
جامعة ف��ي أن��ح��اء العالم. معلنًا ان  
اإلدارّي  والعلم  األع��م��ال  إدارة  كلّية 
ف��ي ص��ي��دا س��وف ت��ن��ال اإلع��ت��م��اد مع 
الكلّية األّم في بيروت وسوف حتصل 
عليه من جمعّية تطوير كلّيات إدارة 

.)AACSB( األعمال الدولّية
ورأى البرفسور دكاش أّن »بلورة 
أب��ح��اث ع��ال��ي��ة اجل����ودة ه��و ج���زٌء ال 
ي��ت��ج��ّزأ م��ن تنشئتنا، وي��أت��ي تلبية 

واإلقليمّية  الوطنّية  لإلحتياجات 
ب��ش��ك��ٍل خ����اّص، الف��ت��ا ال���ى أن���ه »يتّم 
ا »إجن��از أعمال بناء أو سيتّم  حالّيً
الفنون،  إجنازها قريًبا مثل متحف 
وحرم اإلدارة البيئّية، ومبنى جديد 
إفتراضّي،  ومستشفى  الطّب،  لكلّية 
ومقّر سكنّي إلقامة للطالب في مار 
روك��ز وموقف كبير جامع في احلرم 
ال��ط��ّب��ي، وان ال��ي��س��وع��ي��ة  ستكون 
جامعة خضراء مع اق��ت��راب الذكرى 

السنوّية ال� 150 لتأسيسها«.
وع���ن م��رك��ز ال�����دروس اجلامعّية 
)CEULS( قال  في لبنان اجلنوبّي 

ال��ب��رف��س��ور دك����اش: ه���ذا امل��رك��ز كان 
وال يزال عامال مقّرًبا من أجل خدمة 
جنوب لبنان. ونحن نريد أن ندعمه 
مب���َن���ح ل��ل��م��دارس م���ن خ���الل إنشاء 
إج��ازة في علم تقومي النطق بالّلغة 
فرع  افتتاح  اإلنكليزّية، وم��ن خ��الل 
لكلّية العلوم التربوّية الذي من شأنه 
توفير تنشئة ف��ي إج���ازة التدريس. 
أّما بالنسبة إلى إنشاء فرع »اجلامعة 
للكّل« UPT ف��ي ص��ي��دا، فهو للذين 
يرغبون في تنمية تفكيرهم وثقافتهم 

وهم من جميع األعمار.
ترحيبه  دك���اش  البرفسور  وأك���د 

�ضيدا – �ضامر زعيرت:

ش��ّك��ل »ال���ي���وم ال��س��ن��وي السابع 
ع���ش���ر« ل���ش���رك���اء م���رك���ز ال������دروس 
ل���ب���ن���ان اجلنوبي  ف����ي  اجل���ام���ع���ي���ة 
القديس  التابع جلامعة   )CEULS(
ي��وس��ف م��ن��اس��ب��ة ل��ت��ت��وي��ج مسيرة 
أكثر م��ن 140 سنة م��ن رسالتها في 
لبنان واربعة عقود من مسيرة فرع 

اجلامعة في صيدا.
ال��ل��ق��اء ال���ذي اس��ت��ض��اف��ه منتجع 
»اجل��ّي��ة م��اري��ن��ا أوت��ي��ل«، ش���ارك فيه 
ال���ن���ائ���ب ب��ه��ي��ة احل����ري����ري وراع����ي 
اب��رش��ي��ة ص��ي��دا ودي���ر ال��ق��م��ر للروم 
الكاثوليك املطران ايلي حداد وحشد 

من الشخصيات واملعنين.
وأك�����د رئ���ي���س ج��ام��ع��ة القديس 
ي��وس��ف ال��ب��روف��س��ور س��ل��ي��م دّك���اش 
اليسوعي أن »قضية واح��دة جتمع 
»اليسوعية« مع الشركاء واملتعاونن 
والتربية،  التعليم  قضّية  هي  معها 
أك���ان���ت ع��ل��ى م��س��ت��وى ال���ث���ان���وّي أم 
��ر عن  التعليم ال��ع��ال��ي. ون��ح��ن ن��ع��بِّ
شكرنا، جلميع الشركاء ألّننا نعرف 
بأّنهم معنا ف��ي ه��ذه امل��غ��ام��رة وفي 
حمل ه��ذه القضّية«، مشيرا ال��ى ان 
»اجل��ام��ع��ة ح��ن ت��أس��س��ت ف��ي العام 
1875 انطلقت م��ن رغ��ب��ة ف��ي خدمة 
مهمة نبيلة عريقة جسدتها الحقا في 
العام 1975 شرعة اجلامعة بالتركيز 
ع��ل��ى »ل��ب��ن��ان ال��ت��ع��اي��ش واملنفتح 
ا« ف��أرادت أن تكون منوذًجا له  ثقافّيً

وملهمته«.
وأعلن عن أّنه مع نهاية هذه السنة 
سوف ننال اإلعتماد العاملي لضمان 

مب���ا س��ب��ق وأع��ل��ن��ت��ه ال��ن��ائ��ب بهية 
احلريري عن التفكير بإعادة تفعيل 
امل���دي���ن���ة ال��ع��ل��م��ّي��ة اجل��ام��ع��ّي��ة في 
ك��ف��رف��ال��وس م��ع��ل��ن��ًا االس��ت��ع��داد ألن 
تكون جامعة القديس ي��وس��ف  كما 
ك��ان��ت ف��ي امل��اض��ي ش��ري��ك��ًا ف��ي بناء 

الوطن واملواطن.
م��ن جهتها، اعتبرت م��دي��رة فرع 
اجل��ام��ع��ة ال��ي��س��وع��ي��ة ف��ي ص��ي��دا - 
مركز ال���دروس اجلامعية في لبنان 
صيداني  دينا  ال��دك��ت��ورة  اجلنوبي 
أن���ه »ت��ت��وي��ج��ًا إلن��ق��ض��اء 40 عامًا 
ع���ل���ى ت��أس��ي��س��ه��ا )ف�����ي اجل���ن���وب( 
وان����ط����الق����ًا مم����ا راك���م���ت���ه ط����وال 
مسيرتها األكادميية تبني املؤسسة 
متطلبات  لتواجه  استراتيجيتها 
وحت���والت مجتمعنا احل��دي��ث، عبر 
تلبية رؤية  حتمل ثالثة عناوين: دور 
املعرفة  اقتصاد  في عصر  اجلامعة 
اجلديد،التكيف في مواجهة حتديات 
واملسؤولية  اجل����دي����دة  امل��ج��ت��م��ع 

االجتماعية«.
واشارت الى أن »جامعة القديس 
ي��وس��ف ت��ق��دم ع���دة ف���رص للطالب 
ل��ع��ي��ش جت����ارب غ��ن��ي��ة ف���ي اخل���ارج 
م��ن خ��الل ال��ش��راك��ة وال��ت��ب��ادالت مع 
تتمثل  مرموقة،  اوروب��ي��ة  جامعات 
بتوقيع اكثر من اربعن اتفاقية مع 

240 جامعة في 53 بلدا«.
واختتمت ب�«تأكيد اهمية االنتقال 
الى اجلامعة املستدامة بشكل كاف 
للرد على حاجات مجتمع هو نفسه 
يستدعي  م��ا  انتقالية  مي��ر مبرحلة 
ت��ك��ي��ف��ا وم���رون���ة ع��ب��رت��ع��زي��ز ك���ل ما 
يقوي هويتنا. ومن اجل ان نكّون مع 

شركائنا مواطني عالم الغد«. 




