
ث في ابحكلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في افتتاح مساحة األ

، في حرم العلوم 2015أيلول (سبتمبر)  18علوم اإلنسان والمجتمع، يوم الجمعة الواقع فيه 

 اإلنسانّية.

 

 

 فارين كريستوف األستاذوكذلك  حردان جرجورة األستاذالذي أنجزه عمل البأن أبدأ بالترحيب  أودّ 

Christophe Varin  ٍنشاءالذي جعل إة العلوم اإلنسانيّ  حرم فيالمعهد العالي للدكتوراه من مجلس  بدعم 

الذي  ب رئيس الجامعة للبحوثنائ هحّبذهذا اإلجراء  . أعتقد أنّ ةومرئيّ  ةممكنهذه المساحة من البحث 

مساحات ُتخصَّص  لكيو  هاوفيجامعة القّديس يوسف من بحّق يناضل لكي يكون طالب الدكتوراه باحثين 

 لهم.اعمأوتعزيز  الفكريّ  نمّوهممن أجل  من هذا النوع لهم

عّدة وجيهة  اأسبابً  فخريّ ال العميدم قدّ ؟  علوم اإلنسان والمجتمعفي  هذه المساحة من األبحاثلماذا 

 الرائدة في مجال البحث العلميّ  ال تزالو ة كانت اإلنسانيّ العلوم  نّ . أجرؤ على القول إء هذا المكانإلنشا

 وقتٍ هذه المبادرة تأتي في  صحيح أنّ من ال. ولكن ا المركزهذ ايجادعن طريق ُتظهر هذا األمر وهي 

البحوث في هذا  كبير فيالالنخفاض لا أزمة نظرً ة بجتماعيّ اإلنسانّية واإلالعلوم في بحوث ال تمّر فيه

أن عسى . أو المشابهة لها ختبارّيةفي مجاالت العلوم اإل بكثير من األبحاث همّ أ المجال لصالح عدد

وغيرهم خاّصًة بالباحثين من طالب الدكتوراه من البحوث و  أهمّ  عددٍ هذه المساحة بسرعة بتمتلئ 

  ة.العلوم اإلنسانيّ  ، حرمحرمالهذا  جماعة ونلشكّ ات الذين يمن جميع الكليّ  متفّرغينسين الالمدرّ ك

 

لرسالتها   سيّ المؤسّ  اإلعتمادو  ة التقييم الذاتيّ في عمليّ نطلقت وتنطلق إ ناتولكن، بالنسبة إلى جامعة كجامع

تنشئة التي تؤّمنها لاو  وٕادارتها اساتهمؤسّ ل الُمعطى سيالمؤسّ  اإلعتماد علىيجب  ،رسائلهالإن لم يكن 

. يّ برامجال اإلعتماد ها فيستحقّ المكانة التي يبلبحث اأيًضا  خّص أن ي ،الخاّص بالطالب النظام األساسيّ و 

الذي يزّودنا  دعمالإلى راحة الشعور ب كي نستسلمل نتسّلح بهاإرادة أو  اترفً م إّن ضمان الجودة لم يعد إجراءً 

برامجنا  قابلّية تطبيقتعيد النظر وتسائل  نتيجةك عاين هذه الجودةنريد أن ن نحن .العتماد المؤّسسيّ ا به

ا لتزامً إفي البداية حوث التي تجري داخل جدران جامعتنا. وقد أصبح هذا العمل ة ومستوى البالتعليميّ 

أولئك  من أجلو  ،ات والبرامجالميزانيّ وضع و  المراكزإنشاء  من حيث ،لبحثسة من أجل امؤسّ للا حقيقي� 

 العتمادومن شأن ا .كبيرة من أجل تقّدم البحوث مساحةً  واألكاديميّ  العلميّ  مون من وقتهمالذين يقدّ 

 األفضل. حّتى ا أوناجحً بقدر ما يكون هذا البحث ا للجامعة اكتسابً لألبحاث أن يكون  الفعليّ  البرامجيّ 



 من دافعٌ هي ها اليوم نفتتحالتي و ة االجتماعيّ اإلنسانّية و البحوث في العلوم التي تزخر ب هذه المساحة

بطريقة  هذه األبحاثتجسيد ومن أجل  ةنوعيّ الو حيث العدد من  على القيام باألبحاثع تشجّ التي  الدوافع

احثون الب تأّلبيحيث المعرفة قاء وتبادل المراكز والمختبرات. إّنها مساحة للّ  ّما هي عليه فيختلفة عم

 شخاصالرائع وسوف يكون رائًعا باألنجاز ا لكم على هذا اإلمشترك. شكرً  قضّية مشتركة وعملحول 

 .قومون بهالذين سوف يأولئك و  قومون بهالذين ي


