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"التعليم املستدام كجسر للصناعة"
 7جامعات يف لبنان تطبق الجودة
اس �ت �ض��اف��ت ال �ج��ام �ع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
األميركية ( )LAUمؤتمر "التعليم
ال �م �س �ت��دام ك�ج�س��ر ب �ي��ن التعليم
العالي وال�ص�ن��اع��ة" ،ال��ذي ينعقد
ب�ش��رك��ة ك��ام�ل��ة م��ع ج��ام�ع��ة سيدة
ال�ل��وي��زة ووزارة ال�ت��رب�ي��ة والتعليم
ال �ع��ال��ي ،وه ��و م��ن ت�ن�ظ�ي��م "م��رك��ز
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �م �س �ت��دام" ف��ي ،LAU
وتموله مبادرة "."TEMPUS
وب � �ع� ��د ك �ل �م��ة ل� �م ��دي ��ر ب��رن��ام��ج
ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �م� �س� �ت ��دام ف� ��ي LAU
م �ي �ش��ال م� �ج ��دالن ��ي ،ق � ��ال ال �ق �ي��م
ال��دك�ت��ور ج ��ورج ن� ّ�ج��ار إن وك��االت
م�ن��ح االع �ت �م��اد ت��راق��ب ال�م�س�ت��وى
األك� ��ادي � �م� ��ي ،وه � �ن� ��اك ت �ح��دي��ات
ك�ب�ي��رة م�ع�ق��دة وس��ري �ع��ة ،ووح��ده
ن�ظ��ام التعليم ال��دائ��م ه��و م��ا يوفر
الحل.
وق��ال رئيس الجامعة اللبنانية
األم�ي��رك�ي��ة ال��دك�ت��ور ج��وزف جبرا:
"أي م��ؤس �س��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
ت��رغ��ب وت �ع �م��ل ل�ل�ن�ج��اح ي �ج��ب أن
تكون ج��زءًا من المجتمع ،وعليها
أن ت �ع �م��ل ل �م �س��اع��دة ال�م�ج�ت�م��ع
على مواجهة التحديات اليومية
ف��ي ع��ال��م معقد وم�ع��ول��م يسودنا
اليوم .وأحد أهم التحديات لهذه
ال �م��ؤس �س��ات ه��و ت��وف �ي��ر ال �ف��رص
ل�ل�ش�ب��اب ل �ل �ق��دوم إل �ي �ه��ا وت��وف�ي��ر
تربية وتعليم ال مثيل لهما لكي
يكون مردودهما من خالل الشباب
ً
فاعال في المجتمع بحيث يتحول
العالم إلى مكان أفضل للعيش".
وت � � � �ح� � � ��دث م � �ن � �س� ��ق ب� ��رن� ��ام� ��ج
 STEMPUSفي الجامعة اللبنانية
األم�ي��رك�ي��ة ال��دك�ت��ور ف ��ؤاد حشوة

بدوره كمنسق للبرنامج.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ج��ام �ع��ة س �ي��دة
ال �ل��وي��زة األب ول �ي��د م��وس��ى" :م��ن
خ ��الل ال �ت �ع��اون ال�م�ث�م��ر ف ��ي مثل
هذا المؤتمر بين مؤسسات عدة،
سنكون قادرين على وضع برامج
ت�ع�ل�ي��م دائ �م ��ة ت�ت�ن��اس��ب وح��اج��ة
الوطن".
ث��م ك��ان��ت ك�ل�م��ة رئ �ي��س قسم
التعاون في المفوضية األوروب�ي��ة
ف��ي ل�ب�ن��ان م�م�ث� ً�ال رئ�ي�س��ة البعثة
ال� �س� �ف� �ي ��رة ك��ري �س �ت �ي �ن��ا الس� �ي ��ن،
ال �ي �ك �س �ي��س ل��وب��ر ال � ��ذي ق� ��ال إن
ال� �م� �ج ��االت ك �ل �ه��ا ف ��ي ح ��اج ��ة إل��ى
ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �م� �س� �ت ��دام واالت � �ح� ��اد
األوروب � � � ��ي ي ��دع ��م ن �ش ��اط ��ات ه��ذا
ال �ب��رن��ام��ج ،وق� ��ام ب �ت �م��وي��ل سبعة
مشاريع تهدف إل��ى التعاون بين
التعليم العالي وسوق العمل.
وت� �ح ��دث م �م �ث��ل وزي � ��ر ال�ت��رب�ي��ة
ال� �ي ��اس ب ��و ص �ع��ب ال �م��دي��ر ال �ع��ام
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ال��دك �ت��ور أح�م��د
الجمال عن الخطة االستراتيجية
ل��وزارة التعليم العالي التي كانت
وض� �ع ��ت ف ��ي ال� �ع ��ام  2007وع��ن
المساعدات األوروب�ي��ة في تنفيذ
أكثر من  50مشروعًا.
وأوض � ��ح أن ه �ن��اك  7ج��ام�ع��ات
ف��ي ل�ب�ن��ان ت�ط�ب��ق ض �م��ان ال �ج��ودة
وت�ت�ق�ي��د ب ��ه ،م�ع�ت�ب�رًا أن التعليم
العالي اللبناني هو األفضل .وختم
إن ال �م �ك��ون األس ��اس ��ي للتعليم
ال �م �س �ت��دام ه��و خ��دم��ة ال�م�ج�ت�م��ع،
داع�ي��ًا إل��ى المحافظة على طالبنا
وتحضيرهم لمستقبل أفضل من
خالل العمل المشترك.

