
 
 

 
 ،سليم دّكاش اليسوعيّ  األب لبروفسورا كلمة

 ،رئيس جامعة القّديس يوسف
إطالق برنامج الماستر المهني في استكشاف وانتاج وإدارة البترول والغاز في كلّية في مناسبة 

 في جامعة القّديس يوسف  (ESIBالهندسة )
 .9102 تشرين الثاني 92 هالواقع في ،الجمعةيوم 

  
 معايل وزير الطاقة األستاذ جربان باسيل، 

الطاّلب، حضرات العاملّية، توتال شركة ممّثل حضرة   
 لبنان، يف والغاز النفط قطاع إدارة هيئة أعضاء حضرة

 حضرات املسؤولني يف اجلامعة،
 جعارة، حضرات األساتذة واإلدارّيني،حضرة العميد فادي  
 حضرات اإلعالمّيني،  

 
أوّد بداية أن أوّجه التحّية والشكر ملعايل الوزير زائًرا هلذا الصرح األكادميي الذي خرّج  

املئة ء واحلقوقّيني ورّّبا فاق عددهم األطّباو  واملهندسنياألجيال من خرية الرّواد والباحثني 
يف الدؤوب سنة. وإّّنا مناسبة أيًضا حنيي فيكم معايل الوزير عملكم  831ومخسني ألًفا، منذ 

الناظمة ووضع خطّة عمل واضحة املعامل بغية التنقيب  اهليئاتجمال استصدار القوانني وإنشاء 
ده املالّية من واستخدام موار  مة الستخراجه وتسويةعن النفط يف املياه اإلقليمّية اللبنانّية مقدّ 

 أجل تنمية هذا الوطن حجًرا وبشرًا وتطوير املوارد البشريّة واالجتماعّية واالقتصاديّة.
وال أوّد الكالم كثريًا يف املوضوع الذي جيمعنا اليوم وهو اإلعالن الرمسي عن إطالق  

 :مواضيع ة، بل إّنين أكتفي بثالثواستخراًجا وإدارةً  املاسرت يف البرتول والغاز استكشافًا
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أوّجه الشكر إىل كّل من ساهم يف استصدار الرتخيص هلذا املاسرت وإلعداده :  أولا 
جامعة واملديريّة العاّمة للتعليم العايل ته من املسؤولني يف كلّية اهلندسة واإلدارة املركزيّة للورعاي

 والشركاء يف هذا العمل.ة واملعهد الفرنسي للبرتول وغريهم من الفرقاء وشركة توتال العامليّ 
 

ما زالت حتتفل  اليتقد أردنا من خالل إنشاء هذا املاسرت يف كلّية اهلندسة ل:  ثانياا
أن تواكب عملّية اكتشاف النفط واستخراجه من باطن  8183ّبئويّة تأسيسها يف السنة 

ن على املسامهة أرض لبنان ومياهه بتأهيل وختريج املهندسني ذوي الكفاءة العالية جدًّا القادري
عليه عرب التدّرب والتعّلم على تقنّيات  راج وتسويق نفط لبنان وتسليط الضوءيف استخ

 االستكشاف واإلنتاج واإلدارة.
 

لقد أردنا أن يكون هذا املاسرت منوذج تعاون مشرتك بني فرقاء متعّددين عاملني  : ثالثاا
يف هذا اجملال وما حضوركم معايل الوزير باسم وزارة النفط سوى الدليل على أّن إرادتنا هي أن 
نعمل سويّة يف هذا املشروع الذي يتطّلب الكثري والكثري من اجلهد والعطاء لكي يتحّقق احلُلم 

نفطيًّا، يكون النفط مورًدا أساسيًّا من موارده مع العلم أّن املورد األّول  بلًداكون لبنان بأن ي
هو اإلنسان اللبناين، هو تلك املوارد البشريّة اللبنانّية املتعّلمة واملثّقفة أرفع علم وتثقيف، 

 باإلضافة إىل مورد مل نتحّكم به حّّت اآلن وهو مياه لبنان.
 
ًدا على ضرورة أن يكون هذا إىل األساتذة والطاّلب مشدّ  متوّجًهاوإيّن أختم كلميت  

فأقول أّواًل لألساتذة شكر اجلامعة فقط بل يف تطبيقه أيًضا  يف برناجمهرت رفيع املستوى ال املاس
لطالّبنا  فقتهم للطاّلب متمنيًّاالى معايري اجلودة يف تعليمهم ومر اللتزامهم يف تطبيق أع

ذلك   ففي واالختبارات، روس والتطبيق يف الدهلذه الدفعة األوىل النجاح التام  خصوًصا و 



3 
 

بأن تكون مسامهتنا يف اجلامعة والكليّية مسامهة جاّدة يف حتقيق آمالنا وتعزيز وجود لبنان  وعد  
 على اخلارطة االقتصاديّة العاملّية.


