
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في 
 27اإلدارّي، يوم اإلثنين الواقع فيه  إدارة األعمال والعلم حفل تخّرج طالب كلّية

 .2015تّموز (يوليو) 

  

اية يف  أيتتأو احتفال أو كلمة  عقد لقاء أو حدث  جوديف حال و  ،ةغة العربيّ نقول يف اللّ 
على قدر من اجلودة حبيث يعبق أو هذا االحتفال هو  أّن هذا احلدث وهي جّيدة، املطاف

 تككلمتفوح من  أو و"كان ختامها مسك" :  وطعم املسك األبيضالطّيبة رائحة المثل 
 مخس حفالت بني هو األخري منهذا احلفل اليوم، و  نّ إعن القول  . وغينّ أفضل العطور

إدارة  ةكليّ ألّن األمر يتعّلق ب ، الً . أوّ من جامعة القّديس يوسف العطورأفضل يعبق بج، خترّ 
ا و  د من أنّ يف جامعة القديس يوسف. أنا متأكّ  ناات، جوهرة كليّ األعمال  هاميعلّ مقاد

ساتنا إن مل ة أفضل مؤسّ كليّ التبقى  حّىت  يقومون ما يف وسعهم جييها سوفوخرّ  اطالو 
الدكتور ، يروز ال معايل ألنّ ختامها مسك ا، . ثانيً لبنانإلدارة األعمال يف ة يكن أفضل كليّ 

  هذا العام. يف حتفاالتإلبني هذه اكيم سيلقي الكلمة األخرية حآالن 

ا صرامة الستستمّر الكلّية، ب أفضل الدروس  وفريتيف ، يف التعليم هاو ممعلّ اليت يتمّتع 
  .األعمال إدارةيف  دراءأفضل امل نشئةلت

م على التغلّ وبيتهم يف الدراسات، وجدّ  فيها من خالل التزام الطلبة ب على مجيع إراد
 تنشئة مديري أعمالا رائدة يف دائمً  ةكليّ ستكون الال لزوم هلا، اليت املشاكل والنزاعات 

  ا لبلدنا والبلدان اجملاورة.جدًّ  نيوضروريّ  ينمفيد

م ل، اعماأل عاملة يف هذه الكليّ يف  السابقنيوالطالب رجيني خّ للاملتمّيز ضور احلب وبكفايا
م ومعارفهم او  على إدارة املخاطر وأصعب  موقدر ليت اختربوها على األرضمهارا

ّ  نا كلّ و جيخرّ ثبت ياملواقف،  قيادة يف نادرة الهذه املهارة  ميتلكونو والرّواد  األوائل ميوم أ
دمة، اخلو هذه القيادة تكمن أيًضا يف عطاء الذات احللول.  واجياداألعمال  إدارةومعرفة 

 ّ   .يتمّتعون بالقيمةم رجال ونساء أل
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األعمال والعلم  إدارةعلى مهن  ةجديد لتنشئة اا عرضً قريبً  واعتوقّ ة، كليّ ال إدارةمبشيئة 
  .والدويلّ  الحتياجات لبنان والعامل العريبّ دائًما مواكبة  تكمكليّ   ف تكونسو  اإلدارّي.

  اء،أصدقائي األعزّ 

 هااليت تتجاوز حدودإدارة األعمال ة كليّ متخرّج من   طالب 342 يبلغ هذا العام عددكم
من عروس البقاع يف كلّية إدارة  امتخّرجً  15:  لبنان متّد يف مجيع أرجاءمدينة بريوت لت

هذا العام  جينيرّ اخل األّول من بني مبا يف ذلكمتخرّج  35زحلة، األعمال والعلم اإلدارّي يف 
صيدا، من كلّية إدارة األعمال والعلم اإلدارّي يف  جخرّ مت 52قلب لبنان،  ،طرابلس من

 حّىت  كمطريقه نور  ليضئة اهللا و حمبّ  فلتحمكملبنان.  عطراملدينة اليت يفوح منها أريج 
إّن جامعة القّديس يوسف اليت  ين جلامعتكم، جامعة القّديس يوسف.جدير سفراء  واكونت

ا من ا املّودة اليت تكّنها للطالب تستمّد قّو من التقليد سنة  140على مدى  وكفاء
 مبادلتها باملثليف  وادال ترتدّ وهبتكم حمّبة واهتماًما أبويَّني.  ز األكادمييّ لتميّ وا بويّ الرت 

  بسخاء.
 

  اء،أصدقائي األعزّ 

إعطاء جملس اجلامعة  أراد، تناعجلامسنة من العصر الذهيب  140ى مرور ذكر ليف هذا العام 
من هو و يس يوسف. امعة القدّ جل األصدقاء األوفياءإىل  التخرّج حتفاالتأثناء االكالم 

أفضل منه  منو يف املناسبة كلمة ال يُلقي هذهكيم ح وزير آالنالمعايل  أفضل من
هو من قام أمري حسن اإلدارة،  إنّه ؟ األعمال إدارة عزّاء يفن األو جياخلرّ  ، أيّهاملخاطبتكم
يتّبوأ مكانًا العديد من الشركات و  ديرويُ  ،االقتصاد ته، وزارةنعش برباعة وزار وي باإلصالح

سوف يعرف  القى التقدير يف الكلّية اتعليمً  وضمن من يضمن .ة عدّ  يف جمالس إدارة مهّما
بعقل  التعريف عنها وف ترون أنّه سيعرفسإدارة. ما تعنيه كلمة  جينيخرّ لل أن يقول

 .مستنريٍ 
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تنسوا حمّبة اجلامعة لكم وال تبخلوا مبحّبتكم لكلّيتكم  أال أيّها الطّالب املتخّرجون، وصّييت
فهي لكم وهي حتتفل يف العيد املائة واألربعني سنة على تأسيسها ولبيتكم الثاين وجامعتكم 

  على الدوام بيت اجلوهرة والكنوز وبيت العطاء.

فجامعتكم لـها تارخيها الذي نفتخر به وتفتخرون بـه وأنتم جزء من هذا التاريخ اجمليد 
م بني متخّرجيها، أهل فكر وتغيري، وإن وصلتم إىل هذا اليوم يوم النجاح يف سّجل أمساءكتُ فَـ 

، ولنشكر أيًضا يف اجلامعة حياتكم، فلنشكر مًعا املسؤولني األكادميّني واألساتذة املعّلمني
أن يكون مستقبلكم  وظّفوا الغايل والنفيس من أجلا أهلكم املتواجدين ها هنا الذين معً 

  راقًيا زاهًيا. 

وال يستقيم احلّب من دون حّب الوطن وأنا عارف كم أّن قلوبكم مفعمة بـهذا احلّب، 
لة، فاعملوا دوًما ليكون هذا الوطن دولة قانون، دولة الشفافية والتجّرد، دولة الثقة املتباد

  دولة اجلمال والعيش مًعا، وطن احلريّات واإلميان فتكونوا خري أبناء للوطن اللبناين.

  عشتم، عاشت جامعتنا وعاش لبنان.
Chers diplômés, je vous exhorte à ne pas oublier l'amour de l’université 

pour vous, et n’épargnez pas votre amour à votre faculté et université qui célèbre 
les cent quarante ans de sa fondation et à votre seconde maison qui sera toujours 
pour vous le joyau, le trésor et la maison du don. 
 

Votre université a son histoire dont nous sommes fiers et dont vous êtes 
fiers et vous êtes une partie intégrante de cette histoire glorieuse et vos noms 
sont inscrits parmi ses diplômés, des gens de pensée et de changement, et si vous 
arrivez à ce jour, jour de succès dans votre vie, nous remercions ensemble les 
responsables académiques et les enseignants et professeurs à l'université, et nous 
remercions aussi ensemble vos parents ici présents qui ont investi et donné le 
plus cher et le plus précieux d’eux-mêmes pour que votre avenir soit promu et 
rayonnant.  
 
  L’amour ne s’estime pas sans l’amour de la patrie et je sais combien vos 
cœurs sont comblés de cet amour, travaillez donc toujours pour que cette patrie 
soit un État de droit, un État de la transparence et du détachement, un État de la 
confiance mutuelle, un État de la beauté et du vivre-ensemble, une patrie des 
libertés et de la foi, ainsi vous serez les meilleurs citoyens du Liban. 
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Nous vous souhaitons une vie prospère, vive notre université et vive le 
Liban. 

 

 


