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جامعات
{ و ّق���ع رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة اللبنانية البروفسور
ف��ؤاد أي��وب اتفاقية تعاون بن اجلامعة اللبنانية
واملعهد اإلجتماعي العالي في  Mulouseفرنسا،
ف��ي اإلدارة امل��رك��زي��ة للجامعة اللبنانية ،وتهدف
اإلت��ف��اق��ي��ة إل���ى ت��ب��ادل ال��ط��الب واألس���ات���ذة إلج���راء
البحوث وال���دورات التدريبية في العلوم الصحية
واإلجتماعية املرتبطة بالصحة ال��ع��ام��ة ،وت��ب��ادل
امل���ع���ل���وم���ات واخل����ب����رات ف���ي م���ج���ال امل���س���اع���دات
اإلجتماعية والصحية.
{ برعاية وزيرة الدولة لشؤون التنمية االدارية
ف��ي حكومة تصريف األع��م��ال ال��دك��ت��ورة عناية ع ّز
ال��دي��ن ،تنظم مؤسسة احل��ري��ري للتنمية البشرية
املستدامة وبالشراكة م��ع جامعة احلكمة ،احلفل
اخل��ت��ام��ي مل���ش���روع « ت��ع��زي��ز امل��واط��ن��ي��ة ال��ف��اع��ل��ة
ب��ال��ت��وج��ي��ه وال��ت��دري��ب ( )PACCTال��ه��ادف ال��ى
حتسن قدرات  107منظمات غير حكومية في اربع
مناطق لبنانية ،عكار ،البقاع ،صيدا واالقليم ،والذي
ن� ّف��ذ ضمن برنامج أف��ك��ار» »3بتمويل م��ن االحت��اد
األوروب�����ي وب�����إدارة م��ك��ت��ب وزي����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون
التنمية اإلداري��ة ،وذل��ك عند العاشرة والنصف من
صباح االثنن املقبل في قصر األونيسكو.
{ وقعت جامعة القديس يوسف في بيروت ممثلة
برئيسها البروفسور سليم دكاش اليسوعي اتفاقية
ت��ع��اون م��ع م��رك��زال��اله��وت التابع جلمعية التعليم
املسيحي في حلب ممثلة باملطران بطرس مراياتي
رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة ،ف��ي ح��ض��ور عميد كلية العلوم
الدينية في اجلامعة األب مارك شيشلك اليسوعي،
مدير املعهد العالي للعلوم الدينية اخل��وري إدغار

ال��ه��ي��ب��ي ،وت��ه��دف االت��ف��اق��ي��ة إل���ى ت��دري��س برنامج
الديبلوم اجلامعي «أؤم���ن :ف��ي أساسيات اإلمي��ان
املسيحي» في املركز في مدينة حلب السورية.
وبلغ ع��دد اخلريجن  1516خريجا من مختلف
اإلختصاصات والكليات ،ف��ي ح��ن استلم حوالي
األلف خريج منهم شهاداتهم على املنبر.
{ نظمت جمعية أص��دق��اء امل��ع��رف��ة البيضاء -
علوم اإليزوتيريك ،في مركزها في بيروت ،محاضرة
ب��ع��ن��وان «ت��ق��ن��ي��ات عملية ف��ي ف��ن امل���واج���ه���ة» ،في
حضور مؤسسها في لبنان والعالم العربي الدكتور
جوزيف مجدالني .إرتكزت احملاضرة على كتب عدة
من سلسلة علوم اإليزوتيريك من بينها «تعرف إلى
فكرك»« ،تعرف إلى ذكائك» و«تعرف إلى وعيك» بقلم
مجدالني ،وق��دم احمل��اض��ران ن��دى ش��ح��ادة معوض
وزياد شهاب الدين عن مفهوم املواجهة من منطلق
علوم اإليزوتيريك وعالقته املباشرة بالتطور.
{ أق���ام���ت ج��ام��ع��ة ال��ب��ل��م��ن��د ف���ي ح���رم اجل��ام��ع��ة
ال��رئ��ي��س��ي ف��ي ال��ك��ورة ح��ف��ل ت��خ � ّرج ط��الب��ه��ا للعام
ال���دراس���ي  2018-2017ب��رع��اي��ة وح��ض��ور غبطة
ال���ب���ط���ري���رك ي��وح��ن��ا ال���ع���اش���ر ي����ازج����ي ،ب��ط��ري��رك
انطاكية وس��ائ��ر امل��ش��رق ل��ل��روم األرث��وذك��س ال��ذي
صنفت
ألقى كلمة أش��اد بها بجامعة البلمند التي ُ
ب��ن اجل��ام��ع��ات ال��ث��الث األول����ى ف��ي ل��ب��ن��ان وب��ات��ت
على مستوى مرموق عرب ًيا وعامل ًيا ،كما متنى أن
يكون اخلريجون رسالة للحق واحل��ب واإلخ��الص
وأن يعملوا لبناء املجتمع ،متضرع ًا إل��ى السيدة
العذراء ،شفيعة التلة البلمندية ،لتحمي اخلريجن،
واجلامعة ،ولبنان.

