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اليسوعية تفوز
كلية العلوم يف
ّ
ّ
العاملية للتكنولوجيا واالبتكار
بجائزة ّ MIKE

ً
متسلما الجائزة.
مارون

كلية العلوم في جامعة ّ
ف��ازت ّ
القديس
ي� ��وس� ��ف ف� ��ي ب � �ي� ��روت ب� �ج ��ائ ��زة MIKE
ال�ع��ال�م� ّ�ي��ة (أك �ث��ر ال �م� ّ
�ؤس �س��ات اب�ت�ك��اري��ة
األوس��ط
�رق
�
ش
�
ل
ا
منطقة
وم�ع��رف��ة) ل��دول
ّ
وش�م��ال إفريقيا (م�ي�ن��ا) ،وال�ت��ي نظمتها
ج��ام�ع��ة ه��ون��غ ك��ون��غ للفنون التطبيقيةّ
The Hong Kong Polytechnic
.University
ُ
ت �م �ن��ح ه� ��ذه ال� �ج ��ائ ��زة ل �ل �م �ن �ظ �م��ات أو
ّ
ال� �ش ��رك ��ات أو ال �ج��ام �ع��ات ال� �ت ��ي ت�ش��ج��ع
ّ
والتكنولوجي
على االب�ت�ك��ار األك��ادي�م� ّ�ي
ّ
العلمي والتي تعمل على تطوير
والبحث
هذه الميادين كلها.
ش��ارك في جائزة العام  2018ما يزيد
على مئة ّ
ّ
عالمية ،اختيرت منها
مؤسسة
 35فقط كمؤهلة وف ��ازت ب��ال�ج��ائ��زة 16
ّ
مؤسسة .وحصدت ّ
كلية العلوم الجائزة
ع ��ن م �ن �ط �ق��ة ال� �ش ��رق األوس � � ��ط وش �م��ال
إفريقيا.
أق �ي��م ح�ف��ل ت��وزي��ع ال �ج��وائ��ز ف��ي هونغ
كونغ خ�لال المنتدى اآلس�ي��وي للمعرفة
واالبتكار  ،2018في  25نيسان الماضي.
وش��ارك في تنظيمه مركز بحوث وإدارة
ال�م�ع��رف��ة واالب �ت �ك��ار ال�ت��اب��ع لجامعة هونغ

اب� �ت � ً
�داء م��ن ال �س �ن��ة ال��دراس �ي��ة – 2019
 2020سترتفع تكلفة الدراسة للطالب
األج��ان��ب ف��ي الجامعات الفرنسية .كلفة
الرسم السنوي للطالب ستصبح 2770
أورو ع�ل��ى م�س�ت��وى اإلج ��ازة و 3770أورو
ع�ل��ى م�س�ت��وى الماجستير .وت�غ�ط��ي ه��ذه
الرسوم ثلث التكلفة الفعلية للدراسة.
استراتيجية جديدة الستقبال الطالب
ف��ي فرنسا شرحتها أم��س م��دي��رة المركز
الثقافي الفرنسي فيرونيك اوالنيون في
م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ف��ي ال �م��رك��ز ،واوض �ح��ت
"ان ال �ه��دف م��ن ه��ذه االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة هو
ت �ع��زي��ز ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي ال �ف��رن �س��ي ف��ي
ال �خ��ارج .وق��ال��ت" :ت�ب�ق��ى ف��رن�س��ا ال��وج�ه��ة

األول��ى للطالب اللبنانيين ،حيث تسجل
 5665طالبا ف��ي ال�ع��ام ال��دراس��ي -2018
 ،2019م�ش�ي��رة ال��ى ان��ه "م�ن��ذ ع��ام 2012
س �ج �ل��ت ن �س �ب��ة زي � ��ادة ف ��ي ع ��دد ال �ط�لاب
اللبنانيين في فرنسا بلغت  24في المئة،
كما سجلت زيادة بنسبة  %45في عدد
تأشيرات اإلق��ام��ة الطويلة ال�ص��ادرة منذ
عام .2013
ول�ف�ت��ت ال ��ى ان ه �ن��اك أك �ث��ر م��ن 500
اتفاقية ت�ع��اون بين الجامعات اللبنانية
ومؤسسات التعليم العالي الفرنسية وان
 %90من األطروحات في إطارالوصايات
المزدوجة  cotutellesتقام مع فرنسا.
وب� � �ع � ��دم � ��ا ش � ��رح � ��ت م � � �ش� � ��روع إص �ل ��اح

ّ
التطبيقية و"أروب" ،وكان
كونغ للفنون
م��وض��وع المنتدى "تكنولوجيا المعرفة
ّ
التي تقود إلى االبتكار" ،قدم خالله عميد
ك�ل� ّ�ي��ة ال �ع �ل��وم ال �ب��روف �س��ور ري �ش��ار م ��ارون
األن�ش�ط��ة ال��رئ�ي�س� ّ�ي��ة ف��ي م �ج��ال ال�ب�ح��وث
األك��ادي �م� ّ�ي��ة ون �ق��ل ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ت��ي
شهدتها ّ
الكلية في السنوات األخيرة.
ّ
التعرف إلى
وتهدف جائزة مايك إل��ى
ّ
المؤسسات في مجال االبتكار،
إنجازات
ّ
إن� �ش ��اء وت� �ع ��زي ��ز االت� � �ص � ��االت ب �ي��ن ه��ذه
ال �م� ّ
�ؤس �س��ات م��ن أج ��ل اإلث � ��راء ال�م�ت�ب��ادل
وت �ب��ادل ال �خ �ب��رات وت��زوي��ده��ا بتعليقات
وآراء الخبراء بغية التطوير الدائم.
وت� ��رك� ��ز م � �ش� ��روع ك� �ل � ّ�ي ��ة ال� �ع� �ل ��وم ف��ي
ّ
القديس يوسف على تمكين المعلمين
التدريب
والباحثين من االبتكار من خالل ّ
ال�م�ت�خ�ص��ص ،تلبية ح��اج��ات وت��وق�ع��ات
ال�ط�لاب وس��وق العمل ،تطوير شبكات
االت�ص��ال الداخلية وال�خ��ارج�ي��ة م��ن خالل
ات �ف��اق �ي��ات اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م��ع ال�ج��ام�ع��ات
ومختبرات البحوث ال�ت��ي ّ
تتبع المعايير
ال �ع��ال �م� ّ�ي��ة ،ون �ق��ل ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ون�ت��ائ��ج
ال �ب �ح��وث إل ��ى ال �ص �ن��اع��ات لتحسين ه��ذا
القطاع وتطويره.

استراتيجية جاذبية الجامعات الفرنسية
الذي قدمه رئيس الوزراء إدوارد فيليب،
أك ��دت ان "ال ��رس ��وم ال �س �ن��وي��ة ال �ج��دي��دة
تبقى أقل بكثير من الرسوم المطبقة في
الجامعات األنكلوسكسونية أو الجامعات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال �خ ��اص ��ة" .وق ��ال ��ت" :ان ه��ذه
الزيادة لن تطبق إال في المؤسسات التي
تخضع إلشراف وزارة التعليم العالي والتي
تسلم ش�ه��ادات وطنية .ام��ا المؤسسات
الخاصة وال�م��ؤس�س��ات الخاضعة إلش��راف
وزارة أخ ��رى وال� � ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة ال�ت��ي
ال ت �ص��در ش� �ه ��ادات وط �ن �ي��ة فستعتمد
الرسوم الخاصة بها".
وذك� � � � � ��رت اوالن � � � �ي� � � ��ون "ان ال � �ط�ل��اب

اللبنانيين غير المعنيين برسوم التسجيل
المتمايزة ،ه��م :ال�ط�لاب المقيمون أصال
ف ��ي ف��رن �س��ا أو ف ��ي االت � �ح� ��اد األوروب� � � ��ي،
ال� �ط�ل�اب ال ��ذي ��ن ي �ح �م �ل��ون ال�ج�ن�س�ي�ت�ي��ن
الفرنسية واللبنانية ،الطالب الذين بدأوا
بالفعل دراستهم في فرنسا ويبقون في
دورة الدراسة نفسها (الطالب المسجلون
في  L1أو  L2الذين سيتم تسجيلهم في
السنة المقبلة ف��ي  L2أو  ،L3وال�ط�لاب
ف��ي  M1ال��ذي��ن س�ي�ت��م تسجيلهم ال�ع��ام
المقبل ف ��ي ،M2ال �ط�لاب ال��ذي��ن يتعين
ع�ل�ي�ه��م إع� ��ادة س�ن��ة دراس �ي��ة ف��ي ال ��دورة
نفسها( ،الطالب المسجلون على مستوى
ال � ��دك� � �ت � ��وراه ،ال � �ط �ل�اب ال �م �س �ج �ل��ون ف��ي

 BTSأو ف��ي البرامج ال��دراس�ي��ة اإلع��دادي��ة
ل �ل �ك �ل �ي��ات ال �ع �ل �ي��ا ف� ��ي م ��ؤس� �س ��ة ع ��ام ��ة،
الطالب الذين يتلقون منحة من الحكومة
الفرنسية ،الطالب الذين يتلقون منحة
من الحكومة اللبنانية ،الطالب الوافدون
في إطار  ،+ Erasmusالطالب الوافدون
بموجب اتفاقيات التعاون بين الجامعات
الفرنسية واللبنانية (حيث تنص اتفاقية
ل�اب

مشروع إصالح التعليم العالي يزيد رسوم الدراسة للطالب األجانب يف الجامعات الفرنسية
فيرونيك أوالنيون خالل المؤتمر الصحافي.

(حسن عسل)

