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لقاء ت�شاوري جلامعات لبنان
حول �ش�ؤون التعليم العايل
عقد لقاء تشاوري ،بدعوة من رئيس
راب �ط��ة ج��ام�ع��ات لبنان ال��دك�ت��ور حسن
الشلبي ،ف��ي دارت ��ه ،ل��رؤس��اء ومندوبي
اجل ��ام� �ع ��ات األع � �ض� ��اء ف ��ي الرابطة،
للتداول في ش��ؤون التعليم العالي في
لبنان وال ��دور ال��ذي ينبغي أن تقوم به
الرابطة للمساهمة في رسم السياسات
والتوجهات اجل��دي��دة التي تسعى الى
تطوير هذا التعليم ،وبصورة خاصة ما
يجري العمل عليه الص��دار قانون جديد
ينظم هذا القطاع ويلحظ معايير محددة
للجودة والنوعية.
كما تناول اللقاء آليات متتني أواصر
ال �ع�لاق��ات األك��ادمي��ي��ة وال�ب�ح�ث�ي��ة بني
اجل��ام �ع��ات األع��ض��اء ،وال��دف��ع باجتاه
تفعيل اللجان املتخصصة في الرابطة
لتحقيق أهدافها األساسية التي أنشئت
من أجلها خدمة ملصالح اجلسم اجلامعي
من أساتذة وطالب.
وحضر اللقاء كل من :رئيس اجلامعة
اللبنانية األميركية الدكتور جوزيف جبرا
ونائب الرئيس الدكتور طارق نعواس،
رئيس جامعة ال��روح القدس األب هادي
محفوظ واألب ك��رم رزق ،رئيس جامعة
بيروت العربية الدكتور عمرو العدوي
وأمني عام اجلامعة عصام حوري ،رئيس
اجلامعة األنطونية األب انطوان راجح،
رئيس جامعة هايكازيان الدكتور بول

هايدوستيان والدكتور فادي عسراوي،
رئ �ي��س ج��ام�ع��ة امل �ن��ار ال��دك �ت��ور سامي
منقارة ،رئيس جامعة الشرق األوسط
الدكتور اليف هونغستو ومدير العالقات
العامة ف��ي اجلامعة ميشال صيداوي،
رئيس أمناء اجلامعة اللبنانية الكندية
الدكتور روني أبي نخلة ،رئيس جامعة
غ �ل��وب��ال ال��دك��ت��ور ع ��دن ��ان طرابلسي
والدكتور غالب العريسي ،نائب رئيس
اجلامعة األميركية في بيروت الدكتور
أحمد دالل والدكتور وضاح نصر ،نائب
رئ�ي��س ج��ام�ع��ة اجل �ن��ان ال��دك �ت��ور بسام
ح�ج��ازي ،نائب رئيس جامعة القديس
ي��وس��ف ال��دك�ت��ور ه�ن��ري ع��وي��ط واألمني
العام ف��ؤاد م��ارون ،نائب رئيس جامعة
البلمند الدكتور ايليا ايليا والدكتور
ايلي ك��رم ،نائب رئيس جامعة احلكمة
ال��دك �ت��ور ان��ط��وان س �ع��د ،امل��دي��ر العام
للعالقات العامة في جامعة سيدة اللويزة
سهيل مطر ،أمني السر العام في اجلامعة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م�ح�م��د ال �ب��اب��ا .وح �ض��ر عن
اجلامعة اإلسالمية في لبنان الى جانب
الدكتور الشلبي كل م��ن :سميح فياض
أمني عام اجلامعة وعصام جلول مساعد
الرئيس للشؤون القانونية واإلداري ��ة
وس��وي��دان ناصر الدين مدير العالقات
العامة .وأعقب اجللسة التشاورية عشاء
تكرميي أقامه الرئيس الشلبي للحضور.

