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�إتفاقية تعاون بني جامعتي اللويزة والي�سوعية

ذوق م�صبح –نال�سي جربايل يون�س

و ّقعت جامعة سيدة اللويزة وجامعة
القديس يوسف إتفاقية تعاون إلطالق
ب��رن��ام��ج م��اج �س �ت �ي��ر م �ش �ت��رك ف ��ي علم
الفيزياء الفلكية ،في قاعة بيار أبو خاطر
في حرم اجلامعة في زوق مصبح.
ح���ض���ر ك����ل م����ن رئ����ي����س جامعة
ال��ق��دي��س ي��وس��ف األب البروفسور
رينيه شموسي وعميد كلية العلوم
في اجلامعة البروفسور توفيق رزق،
رئيس جامعة سيدة اللويزة األب وليد
موسى وعميد كلية العلوم الطبيعية
والتطبيقية ال��دك��ت��ور ج����ورج عيد،
الباحث الفلكي الدكتور روجيه حجار،
رئيس القسم الدكتور باسم صبرا،
ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س ل��ل��ش��ؤون األكادميية
الدكتور أمني الريحاني ،نائب الرئيس
ل��ل��ب��ح��وث واإلمن�����اء ال��دك��ت��ور أسعد
عيد ،نائب الرئيس للشؤون الثقافية
والعالقات العامة سهيل مطر ،إضافة
إلى رئيس رابطة جامعات لبنان حسن
شلبي واألساتذة والعمداء والطالب

وعلماء فلك.
وألقى حجار كلمة عرض فيها أساس
ال �ع�لاق��ات ال��وط �ي��دة ب�ي�ن اجلامعتني،
ثم كانت الكلمة لصبرا ال��ذي اعتبر أن
«البرنامج املشترك ه��و فريد م��ن نوعه
كونه األول بني جامعتني في لبنان اللتني
تتبعان نظامني تعليميني مختلفني».
م��ن ناحيته ،اعتبر شلبي أن «هذه
اخلطوة مهمة جدا في ظل التغيرات التي
يشهدها العالم ،فالتعاون بني اجلامعتني
بهذا امليدان سيكون له أثر إيجابي في
اإلجن��ازات والنتائج» ،ومتنى أن «تكون
هذه االتفاقية بداية كرمية».
أم��ا رزق فشكر «امل� �ب ��ادرات إلطالق
البرنامج املشترك» ،ورأى أن «التطور
ال �س��ري��ع ل �ل �ع �ل��وم وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا في
مختلف القطاعات ،وانعكاساتها على
دور األج �ي��ال اجل��دي��دة ،حتتم مواجهة
ال �ت �ح��دي��ات احل��ال �ي��ة ،ب��إط�ل�اق برامج
تدريب أكثر إبداعا من العلوم التقليدية،
على ال��رغ��م م��ن القيود املؤسسية التي
تواجهنا».
من جهته سلط شموسي الضوء على

أهمية هذه اخلطوة وقال« :يجب أن نقر
أنه بوسعنا العمل معا بغض النظر عن
اللغة املعتمدة في جامعتينا .متكنا من
العمل معا م��ن أج��ل تقدمي ت��درب واحد
ل �ط�لاب �ن��ا» .أض� ��اف« :ب��وس�ع�ن��ا اآلن أن
نحلم وأن نفكر في إمكان إرساء شراكات
أخرى وأن نتساءل حول إمكان حتسني
تدريباتنا والسير على ال ��درب نفسها
على صعيد اختصاصات أخرى .فيمكننا
استكمال ما بدأنا العمل به ،إذ يبدو كل
شيء ممكنا اليوم وهذا أمر جيد».
أما موسى فاعتبر هذا املشروع «بداية
حلقبة ج��دي��دة م��ن التعليم ال�ع��ال��ي في
لبنان» .ورأى في «هذا البرنامج املشترك
تعبيرا ملموسا للتعاون بني املؤسستني
على حد سواء ،وهو اإلجناز الذي نحن،
واجلامعات ،سواء في مؤمتر اجلامعات
الكاثوليكية في لبنان أو رابطة إحتاد
اجل��ام �ع��ات ،نفخر ب��ه .إن��ه حقا جتربة
ث��ري��ة جلامعة س�ي��دة ال�ل��وي��زة وجامعة
القديس يوسف» .بعد ذلك وقع الفرقاء
االتفاقية ومت تبادل هدايا تذكارية متثل
كال اجلامعتني.

