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 ادة نو اب رئيس الجامعة، حضرات عمداء الكلي ات والمدراء الكرام،الس  حضرات 

 ،2102أعز ائي المعلِّمين واألهل والطال ب خرِّيجي دفعة العام 

 أجد نفسي اليوم منغمًسا، وللمر ة األولى، في عالم اإلدارة وتنظيم األعمال، عالم التكنولوجيا
والهدر ، هدر اإلنتاج الزائد عن الحد   )ومنها الس بعة في عالم المؤس سات، متجنًِّبا أشكال الهدر والضُّغوطات

المتمثِّلة بعالم الحيل التي يلجأ إليها العقل والمهارة في ابتداع القيمة المضافة للمؤس سة.  في الموارد البشرية(
ق أفضل المنتجات. ولكن قبل إن ه عالٌم من االستنباط اإلبداعي للحلول لضمان تأمين وزيادة االيرادات وتسوي

كلِّ شيء، ما يرافق كل  هذا هو عالم إدارة األعمال المؤس س على الموارد البشري ة القيِّمة وعلى القدرة على 
عادة استثمار المعرفة في قلب الممارسة المهني ة نفسها. أعتقد، بل أنا واثق، بأن  جامعة القدِّيس يوسف  تعلُّم وا 

ملة شهادة الماستر، تعيان بكثير  من الفر  وكلي ة إدارة األ عمال، حين تنظران إلى هذ  الدُّفعة الجميلة من حم
 هذ  المهم ة المزدوجة والمتطلِّبة في لبنان والبلدان في الخارج.

 

في الواقع، هدفنا في هذ  الجامعة ال يكمن في تنشئة أشخاص آليِّين تعل موا بطريقة ميكانيكي ة تقني ات 
من العمل، بل موارد بشري ة تتمت ع بموارد فكري ة ونفسي ة ثابتة، وأشخاص قادرين على التمييز بين  اماطً وأن

احتماالت عد ة واختيار األفضل بينها، يصدرون ُحكًما بن اًء وسديًدا قائًما على المعطيات المؤك دة. أعني 
رة، ولكن هم يتمت عون بالجدارة والكفاءة في التآزر بكالمي أشخاًصا غير منغلقين على أنفسهم في مجال اإلدا

والعمل مع اآلخرين، سواء كانوا زمالء أو عمالء أو حت ى منافسين. نعم، هدفنا هو تدريب أصحاب الموارد 
، ويضعون خطوًطا  البشري ة الذين يتمت عون بالكفاءة األخالقي ة والذين يعرفون كيفي ة تمييز الخير من الشر 
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اء ألنفسهم ولآلخرين. إن هم أصحاب موارد متحرِّكة يمكنهم أن يتكي فوا مع األوضاع الجديدة والبلدان حمر 
الجديدة بقو ة شخصي تهم وانفتاحهم الثقافي ال بل بحسِّهم الفطري، كلبناني ين، نحو الت عددي ة الثقافي ة. وفي 

ني أن هم متعدِّدو المهن، ألن  مهنة مدير األعمال، أعزائي النِّهاية، هم أصحاب موارد يتمت عون بالقدرة، وأع
الط لبة في هذ  الدُّفعة، تدعو أكثر فأكثر للعمل مع أشخاص مهنيِّين من مختلف المهن. في النهاية، إن هم 
أصحاب موارد بشري ة يمكنهم عرض مواقفهم بمعرفتهم وهم مدعو ون اليوم للعمل مع اآلخرين المختلفين، من 

 حيث الث قافة والدِّين، مكتسبين فضائل االحترام والت سامح و والثِّقة باآلخر.

 
 أيُّها األصدقاء األعز اء،

 

إحدى المهارات التي يتوج ب العمل عليها كموارد بشري ة هي المواظبة على التعلُّم وتعزيز رأسمالنا من 
. مفي عالم  يتخب ط في األزمات والتوتُّر كما قال زميلكالمعرفة ألن  مهنتكم هي مهنة منفتحة على الت غييرات 

ة بمهنتكم : بقدر ما اكتسبتم  أود  أن أتوق ف هنا عند نقطة أساسي ة في كلِّ تنشئة وخصوًصا في التنشئة الخاص 
ل  اللُّغات مقدرات فكري ة ومنهجي ة وحسًّا نقديًّا وبقدر ما أنتم قادرون أن تستخدموا لغات متعدِّدة، على األق

قوا في مجال عملكم وتغرفوا المزيد من المعرفة من  الث الثة المتداولة في جامعة القدِّيس يوسف، يمكنكم أن تتفو 
خبرتكم المهني ة. لذلك ال يمكننا إال  اإلصرار على إتقان اللغة، وهو غنى ال ُيقد ر بثمن ومفيد للمهنة وإلدارة 

ات من كلِّ نوع ولكن أيًضا لبناء الود  واالحترام المتبادل والعيش المشترك عالم  يرز  تحت وطأة الصِّراع
والس الم. واآلن وقد أصبحتم من خرِّيجي جامعة القدِّيس يوسف، أنتم ال تديرون الثروة المادي ة وتسويق 

طل ب منكم الكثير من المنتجات المالي ة واالقتصادي ة فحسب، ولكن قبل كلِّ شيء أنتم تديرون موارد بشري ة تت
الثِّقة والجهوزي ة واإلصغاء. أيُّها الطال ب، حملة شهادة الماستر األعز اء، ألتمس منكم أال  تقلِّلوا من كرامة 
اإلنسان وتختزلوها بعملي ة حسابي ة بسيطة تأتي مصادفة، ولكن اعملوا من أجل رفاهي ة الفرد وأنتم تفكِّرون 

غير ا  لذي يحبو في قلبكم والذي ال ينبغي عليكم مطلًقا أن تنسو  بل يجب عليكم أن تحبُّو  دوًما.بالطِّفل الص 

وفي الختام، أود  أن أشير أن  الكلمات التي قيلت من ِقبل الط البة، اآلنسة عون، تخترق القلب مباشرة 
ها من أجل التفوُّق، في الثِّقة والفر . ليهبكم وتثبِّتنا، كمربِّين وموظ فين إداريِّين، في مهم ة الت نشئة التي نقوم ب
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رب  الس موات أي اًما مفعمة بالس الم ويعطيكم القو ة لبناء الس الم في العدالة، بحيث تُترجم شهادتكم اليوم وابتداًء 
 من الغد بنجا   مثمر  لكم وبفر   عميق  لوالديكم.

، طال ب اليوم وغًدا، أعز اءنا قدامى جامعة القدِّيس أعز اءنا الط لبة الحائزين على شهادة الماستر
يوسف، أنتم تتركون مقاعد الجامعة ولكن اعلموا أن كم تتركون أثركم فيها. فأن يكون أحدكم من قدامى 
الجامعة هذا يعني أن ه موسوم بختم الجامعة األم  المربِّية وأن ه شخٌص تعتبر  جامعة القدِّيس يوسف غناها 

 ئم.الد ا


