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«الي�سوعية» ّنظمت اللقاء ال�سنوي مع امل ؤ��س�سات التعليمية

«تفعيل الت�ضامن والإ�ستمرارية بني املدر�سة واجلامعة»

نظمت دائ���رة التوجيه ف��ي جامعة القديس
يوسف اللقاء السنوي بني إدارة اجلامعة وحشد
من ممثلي مؤسسات تعليمية رسمية وخاصة،
ف��ي ح���رم اإلب��ت��ك��ار وال���ري���اض���ة ،ط��ري��ق الشام.
وكان عنوان اللقاء هذه السنة تفعيل التضامن
واإلستمرارية بني املدرسة واجلامعة ملا فيه خير
الطالب.
بداية ألقى رئيس اجلامعة البروفسور رينيه
شاموسي كلمة قال فيها «يعد هذا اللقاء التقليدي
ب�ين امل��س��ؤول�ين ع��ن امل�����دارس وامل��س��ؤول�ين عن
جامعتنا مهما .فأنتم حتملون بني أيديكم مصير
عدد كبير من الشباب احلريصني على استكمال
طريقهم وها نحن نتقدم منكم حتى نحمل الراية
ب��ع��دك��م وح��ت��ى ن��ب��ل��ور احمل����اوالت ال��ت��ي جنحتم
في القيام بها .ويجب أن جتعلنا ه��ذه املهمات
متضامنني مع بعضنا البعض ألننا نعرف جيدا
أن��ه من غير املستحب أن يتوقف ه��ؤالء األوالد
عن ال��دراس��ة» .وتابع« :ال للتوقف عن الدراسة
بإسم الضرورات االجتماعية ،نحن نعي احلاجة
امللحة إل��ى دع��م بعض جوانب املجتمع وبعض
ال��ع��ائ�لات حتى تتمكن م��ن تخطي الصعوبات
وامل���آس���ي االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا .ويعد
ذلك حتديا أوليا سنتمكن من اجتيازه مع قسم
املساعدة االجتماعية .ال للتوقف ع��ن الدراسة
بإسم التوجيه الشخصي لكل ف��رد .فالتوجيه
واالرش��اد يعدان ضروريني بالنسبة إلينا أيضا
ألنهما يسمحان بإخراج الصبايا والشباب من
مأساتهم ومن ضياعهم .ال للتوقف عن الدراسة
بسبب الرؤيا االجتماعية التي يجب أن نتبناها.
فما يهمنا هو أن ندرب مواطنني حريصني على
تقدمي وجه آخر للسياسة في بلدهم وحريصني
على االهتمام باألشخاص األكثر فقرا .فال يسعنا
إال أن نتقاسم هذه القيم».
من جهته ،قدم نائب رئيس اجلامعة للشؤون

املشاركون في املؤمتر
اإلداري�����ة ال��ب��روف��س��ور وج����دي جن��م ش��رح��ا عن
مختلف شروط القبول في اجلامعة ،كما حتدث
عن منح التفوق واجلدارة واملنح الدولية.
وحتدثت كارمل واكيم ،مديرة دائ��رة اخلدمة
اإلجتماعية ،عن كيفية التعامل مع املساعدات
املالية للطالب.
أم��ا ج���وزف عتيق ،م��ن��دوب رئ��ي��س اجلامعة
للشؤون الطالبية والعمل التطوعي ،فقد حتدث
عن النشاطات الطالبية واإلجتماعية.
على صعيد الرياضة ،حتدث أمني سر اجلامعة
ف���ؤاد م���ارون ع��ن تنظيم دائ���رة ال��ري��اض��ة التي
يرأسها وعن ال��دورات التي تقام محليا ودوليا
وداخل اجلامعة ،وقدم شرحا عن البنى التحتية
واملنح الرياضية وموقع الدائرة اإللكتروني .أما

طرق التعليم التفاعلي ومرافقة الطالب فقد مت
شرحهم من قبل ن��دى مغيزل نصر عميدة كلية
العلوم التربوية.
وفي املداخلة األخيرة حتدث بيار جنم ،مدير
دائ��رة التوجيه ،عن البحث ال��ذي قام به املرصد
اجلامعي للواقع اإلجتماعي واإلقتصادي التابع
للجامعة بني عامي  2004و ،2008وال��ذي أظهر
أن  %81من خريجي اجلامعة كانوا يعملون أبان
القيام بالتحقيق ،وان  %78راضني كليا أو جزئيا
عن عملهم وأن  %68.7إعتبروا ان عملهم يتالءم
مع شهاداتهم.
وختاما جلس اجلميع ح��ول مائدة غ��داء من
حتضير مطعم  L’Atelierالتابع لقسم اإلدارة
الفندقية في اجلامعة.

