
5/24/2017 الوكالة الوطنية لإلعالم  رئيس الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم زار الجامعة اللبنانية األلمانية

http://nnaleb.gov.lb/ar/shownews/244149/ 1/4

(/http://nna-leb.gov.lb/ar/news-categories/6) تربية وثقافة   (http://nna-leb.gov.lb/ar) الرئيسية
 رئيس الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم زار الجامعة اللبنانية األلمانية

وطنية - زار رئيس الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم ونائب رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك لشؤون اإلدارة العامة البروفسور
نعيم عويني الجامعة اللبنانية- األلمانية واجتمع بنائبة رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية ماريان العضيمي ونائب الرئيس للشؤون

األكاديمية الدكتور بيار خوري. هدفت الزيارة إلى وضع القيمين على الجامعة اللبنانية - األلمانية في إطار التحضيرات لنشطات
الجمعية ومؤتمراتها العلمية الدولية لعام 2016-2017 كما دعوتهم للمشاركة بها.  

في البداية أعطى عويني لعضيمي وخوري لمحة عن مؤتمر "الجامعة الريادية" األول والذي انعقد في جامعة الروح القدس- الكسليك،
فقيم النجاح الذي حققه المؤتمر خاصة في ما يتعلق بتأهيل طالب الدكتوراه إلى روح الريادة كما في تحويل قسم من الطالب

ألطروحاتهم إلى مشاريع منتجة شارك فيها الصناعيين والشركات.  

واعتبر عويني أن "مشاركة الصناعيين والمؤسسات المنتجة ووزارتي الصناعة والتربية والتعليم العالي والوكالة الجامعية
الفرانكوفونية والمعهد الفرنسي التابع للسفارة الفرنسية وجامعة لورين الفرنسية ومعاهد الدكتوراه الخمس في الجامعات

اللبنانية كان خير دليل على أهمية هذا المؤتمر".  

وأكد أن "النتائج السريعة والحسية التي صدرت عنه كانت كافية لتنظيم مؤتمر ثان حول "الجامعة الريادية" سينعقد في 26 كانون
الثاني 2017 في جامعة القديس يوسف"، وقد دعا عويني الجامعة اللبنانية - األلمانية لحضوره. 

ثم تباحث عويني مع عضيمي وخوري في المؤتمر العلمي السنوي الدولي الثالث والعشرين للجمعية والذي سينعقد في األسبوع الثاني
من نيسان 2017، داعيا الجامعة للمشاركة في التحضيرات التي تقوم بها الجمعية لمؤتمرها. كما طلب من القيمين على الجامعة

تربية وثقافة األربعاء 14 أيلول 2016 الساعة 10:25
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"حث طالبها وأساتذتها للمشاركة في المؤتمر إن من خالل تقديم أبحاثهم العلمية في الميادين كافة أو من خالل المشاركة في
طاوالت الحوار العلمية التي ستنعقد على هامش المؤتمر". 

بعدها أطلع عويني عضيمي وخوري على التوصيات التي صدرت عن المؤتمر العلمي الدولي الثاني والعشرين للجمعية والذي حمل
عنوان "السبل االجتماعية لألبحاث" وأقيم في 14 و15 نيسان 2016 في جامعة الروح القدس - الكسليك، وخاصة المتعلقة بالطاوالت

المستديرة. 

وعبر عضيمي وخوري عن اهتمامهما بالمؤتمرات العلمية للجمعية مؤكدين "ضرورة تطوير األبحاث العلمية لما لها من إفادة في
تطوير المجتمع اللبناني والمجتمعات الدول العربية". ولفتا إلى أهمية النشطات العلمية للجمعية "لجهة تشجيع طالب الماستر

والدكتوراه في الجامعات اللبنانية على القيام باألبحاث العلمية، ولجهة تحفيز الباحثين اللبنانيين للمشاركة في نشطات تفيد
مجتمعنا وتحسن حياة المواطنين".  

=============إ.غ. 

"المؤتمر الدولي "االعالم ناشر الحضارات وهمزة وصل للحوار
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