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 ،معالي الوزير حميد القطامي

 التنمية البشريّة، لهيئة المعرفة و سعادة المدير العام  

 سعادة قنصل لبنان العام،

 نائبة عميدة كليّة دبي،الحقوق، حضرة العميد الفخري و عميد كليّة

 بيروت،ن في محاكم دبي وأبوظبي ويسعادة القضاة والمستشار

 األجنبيّة،العربية وملحقو السفارات في الدول 

 ضيوف الشرف،

 الزمالء،األساتذة األعّزاء و

 ا،األهل واألصدقاء جميع  طاّلبنا األحبّاء وأولياء األمور و

 ادتي،سيّداتي س

الذي  ،وزير التربية األسبق ، القطاميأودُّ بداية  أن أقدّم شكري وامتنان الجامعة لصاحب المعالي حميد 

ا وصاحب كلمة عميقة المعاني تتوّجهون بـها إلينا وإلى المتخّرجين من طالّبنا  شّرفنا هذا المساء ضيف ا عزيز 

 األعّزاء.

رئيس مجلس وزراء دولة اإلمارات المتّحدة  ،حيّة إلى صاحب الدولةفي توجيه الت ،أيّها األعزاء ،ولن نتردّد

مكتوم لقيادته هذه البالد العزيزة واهتمامه بأبناء الجالية اللبنانيّة  آل وحاكم إمارة دُبي الشيخ محّمد بن راشد

الذين انخرطوا في عمليّة بناء الدولة بأمانة والتزام، ورعايته برنامج إعداد القادة الذين من خالله استطاعت 

 ي علم القانون. فكليّة القانون لجامعة سان جوزف أن تعدّ خيرة االختصاصيّين 

 : فرحتي كبيرة وذلك لسببين في هذا المساء. فرحتي كبيرة

 مبروك  ن بياسمين التميُّز. مبروك لكم النجاح وين، المكلّليل للفرح الليلة هو أنتم، طاّلبنا المتخّرجالسبب األو 

 التخّرج.

إنّكم جاهدتُم الجهاد األكاديمي والجامعي الحسن، في كليّة قانوٍن معروفة برصانتها ودقّة منهجها وباع 

 برامجها، فنلتم شرف اإلجازة في علم القانون وأصول المحاماة، 

يس يوسف و حكومة إمارة دبي، ة القدّ السبب الثاني للفرحة هو تتويج شراكة جمعت لتسع سنوات، جامعو

 نأمل أن تستمّر وتعطي الثمار اليانعة،ف

هذه الشراكة منذ والدتها حتى  بكلمات معدودة  وبهذه المناسبة التاريخية، إسمحوا لي أن أقّص عليكم حكاية

 فتَعلَمون كم أنتم محظوظون. اليوم،



إستبدال بعثات  إلعداد القادة، تّم إستثنائيًّا ، وضمن برنامج حكومة دبي2008 )ألفين وثمانية( في العام

ل كليات القانون دعوة إحدى أفضسة في أفضل الجامعات األجنبية، والطاّلب اإلماراتيين إلى الخارج، للدرا

في العالم العربي، للقدوم إلى دبي، وإنشاء فرع لتدريس برنامج بكالوريوس في القانون لطاّلب إماراتيين 

ء مراكز أساسيّة في المجال القانوني في الدّولة.  تحّضرهم الجامعة لتبوُّ

ة التي أحيّي التنمية البشريّ كومة دبي ممثّلة بهيئة المعرفة ووقّعت جامعة القدّيس يوسف إتفاقية تعاون مع ح

 الحاضر معنا الليلة. األستاذ عبداللـه الكرم رئيسها

من ساهم في بناء هذا المشروع األكاديمي المشترك، وأُخّص بالذكر األستاذ  و بهذه المناسبة، أشكر كلّ 

قوق في جامعة القدّيس ق لكليّة الحر فايز الحاج شاهين، العميد السابتاذ البروفسوالدكتور حبيب الُماّل، واألس

 يوسف في بيروت.

 ؟ القادةإعداد لماذا اختارت حكومة دبي جامعة القدّيس يوسف لتدريس الطالب القانون ضمن برنامج 

ا، تتمتّع بسمعة عالمية، و عام   140جامعة القدّيس يوسف من أقدم الجامعات في العالم العربي، عمرها  َكون

 في العالم.لى المراكز في المنطقة العربية و، يتبوؤن أعّرجت أكثر من مئة طالب حتى اآلنخ

أي منذ أن تأّسست في العام ألف  َكون كلّية الحقوق والعلوم السياسية في بيروت تعمل منذ أكثر من مئة عام

الحضارة المحافظة على الثقافة الوطنية و الغربية معلى تعليم القوانين المحلّية وع وتسعماية وثالثة عشر،

 العربية.

كون كلية القانون للجامعة هي الوحيدة في المنطقة التي تملك كوادر و أساتذة من مؤهالت و ثقافات علمية 

تضم كبار القانونيين  من ثقافتهما القانونيّة والشرعيّة، متعّمقةمنفتحة على الشرق والغرب ال بل  متنوعة

 القضاة.و

ية القانونية األوروبية و أبرز المذاهب القانونية الكبرى، مع كون كلية القانون للجامعة تنفرد بدمج المنهج

ة كلغة التدريس األساسية من أجل األخذ اعتماد اللغة العربيّ و الحفاظ على المحيط العربي الذي تعمل ضمنه،

 بأفضل الممارسات من الجانبين.

تؤهل  لتي من شأنها أنكون الجامعة تكّرس منهجية قانونية صلبة، مصقولة في المدرسة الفرنسية و ا

يفية التعامل معها،            كقد تُطرح في الواقع، و دقّة لمعالجة كل المسائل التيالطالب للعمل بإستقاللية و

 استنباط القواعد التي تخضع لها.و

لها في دبي، ووضعت برنامج بكالوريوس في القانون يدّرس  أنشأت فرع ا، وفأتت جامعة القدّيس يوسف

ا كامال  نت ببَ ة وإطاللة على الفرنسيّ اإلنفتاح على اللغة اإلنكليزية وباللغة العربية مع  على  متكامال   رنامج 

برز توجيهات التركيز على أمع المقارنة مع الدول األخرى، و اإلجتهاد اإلماراتيالقوانين اإلماراتية و

 اإلقليمي.القانونية على الصعيدين الدولي وأفضل الممارسات جتهاد األجنبي، واإل

، فأثمر برنامجها في أتممت الرسالةلنداء وفلبّت امن الجامعة في دبي إعداد النخبة القانونية في الدولة،  ُطِلب  

القادة أكثر من  دّل على هويتها و صالبة برنامجها، حيث سيتخّرج من برنامج إعدادقصص نجاح مميّزة، ت

 مئة وعشرين قانونيًّا هم اليوم من دعامات العمل القانوني في إمارة دُبي واإلمارات العربيّة المتّحدة،

 يجة جامعة سان جوزف، المرموقة هي خرّ   DIFCفأصغر قاضية في محاكم 



 .متخّرجة من صفوفناهي  ENOCأبرز مستشارة قانونية في شركات البترول العالمية و

 مون شباب متميّزون، يتألقون في أرقى مكاتب المحاماة في الدولة: مكتب التميمي ومشاركوه، محاو

 يجينا.خرّ  من هم ،يم المال،  مكتب هادف ومشاركوه، مكتب الحورانيمكتب  إبراه

وزارة التربية وم، وزارة العمل، ون في القطاع العامساعدون قانونيّ ومستشارون، وون، قانونيّ وباحثون،  

 هيئة المعاشات، ولجنة التشريعات. وجمارك دبي، نمية البشرية، والتوالسلك الدبلوماسي، وهيئة المعرفة و

النهضة لإلستثمار، شركات تأمين  مجموعةمجموعة الفطيم، وفي القطاع الخاص: مجموعة الجميرا، وكما و

 ومصارف، باإلضافة إلى خّريجينا في أرقى الجامعات المحليّة  والعالمية.

أثمر ثمار النجاح التي تعطيها األم منذ قرن و نصف. و أنتم اليوم األم، وفأشعر بالفرح إذ إّن الفرع تبع 

 الشجرة.جزء من هذه هذه العائلة الكبيرة المتميّزة وجزء من 

من موقع المسؤوليّة عن جامعة سان جوزف في دُبي، أودّ أن أؤّكد أنّنا مستمّرون في تدعيم  ،وإنّني اليوم

القيّمين على هذا المركز  اجتهادرامج الجامعة ها هنا في دُبي ومنها برنامج دراسة القانون إذ إنّنا بفضل ب

تّفاقيّات شراكة لتقديم منح االمتياز مع إتّم توقيع  ،وعلى رأسهم حضرة المديرة الدكتورة نسرين األبيض

 وشركاه  التميميوعصام مثل مجموعة ماجد الفطيم متعدّدة مجموعات اقتصاديّة ومصرفيّة وحقوقيّة 

وبتروفاك ومصرف الشارقة وغيرها من الفعاليّات االقتصاديّة وذلك داللة  على ارتباط الجامعة بالحركة 

 االقتصاديّة وريادة األعمال ومبدأ المسؤوليّة االجتماعيّة للمؤّسسات كما أرادته قيادة اإلمارة.

فأنتم  بمستواه األكاديمي.صرحٍ أكاديمي عريق ثابت بقيمه و ّريجات إنّكم تنتمون إلىفيا أيها الخّريجون و الخ

ا فريد ا ، إياه . لذا عليكم أن تعملوا بجدّ لكي تردّوا للوطن ما منحكمفحافظوا عليه ذا قيمة كبيرة تملكون كنز 

 ألجيال القادمة كما أعطتكم.، لكي تعطوا اوّظفته فيكم لكي تردّوا لهذه الحكومة المعطاء اإلستثمار الذي 

بي، فهو فخور بكم، و يعلّق آماال  كبيرة عليكم، ، حاكم إمارة دوطموحاته القائدآمال فكونوا على مستوى 

او  لمستقبلكم. ريد اف تصّور 

ا بشبابنا، ونستثمر هو الذي قال في تأمّ  الته عن السعادة واإليجابية: نحن دولة شابّة ونفخر بذلك، ونفخر أيض 

 نمّكنهم في وطنهم.هم، وفي

 ،عشتم

 ة المتّحدة،إلمارات العربيّ عاشت دولة ا

 المستقبل،عاش الشباب و

 دبي،ت جامعة القدّيس يوسف في لبنان وعاش 

 عاشت إمارة دبي. 

 


