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 ،والمديرات مدراءال أعزَّائي

 لي المدارس،ممث   أعزَّائي 

 

وأرح ب كم ستقبلسروري أن أدواعي من  ،فمن جهةقاء في هذا الل   إنَّ فرحي لمضاعٌف اليوم وأنا أرح ب بكم

هذا دعوتنا لعقد  يلب ي أن أرى عدًدا كبيًراو  ،قاء الذي يجمعنا هذا الصباحفي هذا الل  ، وشهرته هاسمب كل  بكم 

قبل سنوات قليلة فقط أنتمي ني كنت ني أنَّ ونر تذك   مسعادة ألنكأخرى، وجودكم يمألني  ة  جهمن و . قاء الود يلل  ا

. أليس ... المرافقةدارة و عليم واإللة للتَّ بيالنَّ  ةمهمَّ الألب ي  وكنُت بينكم ومع البعض منكم جماعتكم المدرسيَّة إلى

 ؟الكامل  هإلى نمو  به ي ؤد  يه و ههوج  يل شخص  آخر أصغر منه يدبيحمل  اشيء شخصً  بل كل  ق المرب ي

 
 : قاطبعض الن   علىوّد التَّأكيد أ ،للكالم ص ليفي الوقت المخصَّ 

 
ه إليكم اليوم على أنَّنا شركاءاء، ها األصدقاء األعزَّ ل، أي  في المقام األوَّ  القيادة  أال وهي، هانفس ةفي المهمَّ  اتوجَّ

ونهم تأخذ الذين الميذتَّ لل مفيدةهي بالطَّبع ت أو لجمع معلوما حسبف صغاء لنالإل أنتم لستم هنا  ؛ ةالتربويَّ 

القلق  ون ببعضالذين يتطلَّعونة يَّ ثانو ال فوفتالميذ الص  ما ز، ال سيَّ تميَّ بجاح إلى النَّ  وا بهمتؤد  ل على عاتقكم

كذلك  ودّ ننحن  ؛ هاصاتاصتخالجامعة واالتي سيقضونها في  ريق القصير الذي يفصلهم عن الفترةالطَّ  إلى

أو وجيه التَّ المعلومات و مثل خدمة  المؤمَّنة في الجامعة من خالل مختلف الخدمات اليوم وغًدا اإلصغاء لكم

ئيس نفسه لإلجابة على أسئلتكم واإلصغاء إلى آرائكم ومالحظاتكم فيما يختّص ئيس أو الرَّ نوَّاب الرَّ  من خالل



ة، وقواعد البيَّ الحياة الطو ، ةاإلداريَّ  تبعاتهاو حضير للحياة الجامعيَّة في مختلف فصولها كالحياة األكاديميَّة بالتَّ 

ألنَّ الة وفعَّ  فاعلة هذه الشراكةأن تكون . نحن نريد فيها نةالمؤمَّ  ةوالمساعدة االجتماعيَّ في الجامعة القبول 

أن تكون عالية و  يَّة عالقة ذات جودةرسالمدالمؤسَّسات العالقة مع  صّر أن تكونتجامعة القد يس يوسف 

 .م وبناة بكالخاصَّ  كمعاتتوق  المختلفة على مستوى وتنشئاتها خدماتها 

 

نشاطاتها لرئاسة  ياختيار  ذ تمَّ ه متبيَّنتسة صلبة وهذا ما مؤسَّ  تبدو جامعة القد يس يوسف ،من ناحية  أخرى

الذين  اإلداريين هافيموظَّ وب، هاو سمدر  قادتها و  التي يتمتَّع بها ةاإلرادة الحرَّ بهذه ة صلبها نَّ إتها. وتعزيز مهمَّ 

 جودة عالية في كلّ ب سين يتمتَّعونهني ين متمر  مو  خدمة مهمَّتها في تنشئة طالَّب ليكونوا فييتفانون 

أنَّ الجامعة ال تستطيع أن تنجح وتحق ق مهمَّتها بالجميع  ؤية التي يتقاسمهاها صلبة بهذه الر  المجاالت. إنَّ 

ك بقيم تمسَّ التي تهاية الجامعة في الن   هي، و األفضلالتربويَّة هنا في لبنان إالَّ حين تعيد تنشئتها وتسعى إلى 

 سامح والمواطنة.والتَّ  ةزاهة الفكريَّ دق والنَّ لمشاركة والص  ة واوالتعدديَّ والحريَّة  المتبادل الحترامميثاقها، قيم ا

 

سنة، تحتفل  731هذه السي دة الجميلة التي تبلغ من العمر  إلعالن أنَّ جامعة القد يس يوسف،أنهي كلمتي با

 نالحتفت، 7173-7171 في العام استتأسَّ اللتان هذه السنة بثالث مئويَّات : كلّية الحقوق وكليَّة الهندسة 

عاًما على  711تحتفل بمرور  7111عام التي  تأسَّست ال ة الطبّ وكليَّ  لوجودهما األولى ةبالذكرى المئويَّ 

خالل  الذي تمَّ إنجازه  الخير فاخر ولكن لرؤية كلّ التَّ  ذكرى المئويَّة ليس أبًدا من أجلاالحتفال بال تأسيسها.

 الذين شاركوا في بناء لبنانو  قواالذين تفوَّ  يجاتوالخر  يجين ه األفواج من الخر  هذ كلّ و  ضلأف بطريقة   هذه الفترة

 زنَّ جامعة القد يس يوسف لن تكون إالَّ جامعة تتميَّ القائل إ لوعدرام ااالحتفال بالمئويَّة هو أيًضا من أجل إبو 



 قلب  التي تتمتَّع بجامعة ال . إنَّهاواإلقليمي بنانيكاء الل  ذَّ خدمة الفي وهي  تمتلك الذَّكاءجامعة ة، وطنيَّ  بروح  

 القريب مسباأل المجروحة ألشرفيةامنطقة من أجل  القضايا الكبرى،من أجل  ادومً  تي التزمتالو  متعاطف

 ساميةة من أجل قضيَّ و شة لمناطق النائية والمهمَّ من أجل او ت و الذي يرزح تحت وطأة المجنوب لمن أجل او 

 .اأبدً  عرف الموتت ال المتعل مةة األمَّ  : ئيس كينيديكما قال الرَّ فة أمَّ  تربية أال وهي

 

ين وهم رصيد لبنان بنانيلدى اللعليم العالي في لبنان و التَّ بناء تشييد في  ستمرّ نأصدقائي األعزاء يا  ناجميع

ا طلبة دً ا جي  دادً إعالذين قمتم بإعدادهم  مكيصبح تالميذأن ب قلقٌ  يعتريكم ،منَّا أكثرربَّما و  ،مثلناأنتم ف البشري

دين بالكفاياتلين مؤهَّ   .لناا لكم و يكونون فخرً و  ومزوَّ


