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 دولة اإلمارات العربّية املّتحدة،سعادة سفري لبنان يف 
 مجعّية متخّرجي اليسوعّية، رئيسة  سعادهالدكتورة ألني حضرة 

لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد وويّل العهد الشيخ  يف بداية كلميت معكم، شكري العميق
 .بعمرمها وأفاض اخلري على أبناء الدولة حمّمد بن زايد، أطال هللا

نتماء شعلة اإلأوّد أن أوّجه لكم مجيًعا حتّية اجلامعة والشكر ألّنكم اجتمعتم يف هذا املساء لتبقى 
إىل جامعتكم قويّة ومّتقدة وحارّة. أوّد أن أوّجه شكري إىل جلنة قدامى اجلامعة يف إمارة أبو ظيب 

جنة ألّّنا أقامت هذا احلفل من أجل مجع قدامى اجلامعة وأصدقائهم، وهي مناسبة ألشكر اللّ 
جنة ك أن أهّنئ اللّ ه من إجنازات وكذلتعلى ما حّقق ،برائسة األستاذ سامي كنعان ،السابقة
ألّّنم قبلوا تسّلم األمانة وهذا يفرحنا ويقّوي عزميتنا،  ،برائسة الدكتورة ألني سعاده ،اجلديدة

 قاء.وشكري العميق لداعمي هذا اللّ 
أنتهز هذه الفرصة ألعطي بعض األخبار املوجزة عن القدامى يف لبنان والعامل وكذلك بعض 

 األخبار عن اجلامعة، 
ه املهين يف اجلامعة أقاما منذ ثالثة وقسم التوجيالقدامى  مجعّياتاد لقدامى أّن احتّ من أخبار ا

( وذلك لتعزيز الروابط بني املؤّسسات الصناعّية Fair Job)أّّيم وملّدة يومني أّول معرض ِمَهن 
بفضل اإلحصاءات  ،والتجاريّة والطاّلب الذين يسعون إىل العمل املهين. نستطيع القولواملصرفّية 

ّن املتخّرجني من جامعة القّديس يوسف حيصلون على عمل موافق إ ،قوم بـهاوالدراسات اليت ن
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يف لبنان بلغ  قتصاديّ الختصاصهم ما بني شهر من الزمن ومثانية أشهر، ومع العلم أّن الوضع اإل
 من الشباب املقيمني ال جيدون عماًل.  الكثريدرجة من الرتاجع جعلت 

أخبار القدامى أّن مجعّيات جديدة أتّسست يف جنيف وهيوسنت وواشنطن كما أّن مجعييت ومن 
السنوّي  ولقاءها  إىل العمل والنشاط حيث تقيم مجعّية نيويورك عشاءها عادات نيويورك وابريس

حّتاد اجلمعّيات إورئيس )مايو( أّّير  19ويسبقها عشاء ولقاء واشنطن يف  2018أّّير  20يف 
قاءين. وهذه السنة مجعّيات ذ شكري صادر ورئيس اجلامعة سوف حيضران هذين اللّ األستا

اهلندسة والصيدلة واحلقوق والرتبية انتخبت هيئات إداريّة جديدة حصلت يف جّو من اإللفة 
 والتآخي.

من أخبار اجلامعة، رّّبا يسأل البعض عن اتّفاق التفاهم الذي مّت التوقيع عليه بني اجلامعتني 
مريكّية يف بريوت والقّديس يوسف يف بريوت. والواقع أّن انفتاح الدكتور فضلو خوري رئيس األ

 ،بنانّيةبني اجلامعات التارخيّية اللّ  حلف   عقدو سوعّية منذ انتخابه اجلامعة األمريكّية على اجلامعة الي
ىل توقيع هذا االتّفاق األّول بني اجلامعتني أّدى كّل ذلك إ ، نشأت بيين وبينهوالصداقة اليت

وزير الرتبية  وذلك ضمن لقاء رعاه فخامة رئيس اجلمهوريّة وحصل يف اجلامعة األمريكّية حبضور 
م وقد نظّ  ل البحث العلميّ لقد بدأ العمل سوّيا بيننا يف حققادة اجلامعتني. و والتعليم العايل و 

 أحباث علمّيةن اجلامعتني وهناك حوايل العشرة مشاريع ثًا مّنار عملي شارك فيه ثالثون ابح
يف برانمج أطلقته وزارة الصّحة فقط بني اجلامعتني. كما أنّنا نشارك حنن اجلامعتان  نقوم بـها سويّة

ثنني املقبل حديثي الوالدة. ويوم اإلكر حول نقص املناعة عند األطفال اللبنانّية يف الفحص املب
األمريكّية وجامعتنا يومني حول تعزيز روح املواطنة عرب أنشطة مشرتكة تبدأ ينّظم طاّلب اجلامعة 

 بلقاء جيمع رئيسي اجلامعتني يف حرم االبتكار والرّيضة يف جامعتكم.
، 1875لتأسيسها  150وهي السنة الـ  2025ونقوم حالياا ضمن خمّطط رؤية اجلامعة لسنة 

لطاّلب الطبّية وكذلك مرآب جيمع  فرتاضيّ إببناء مقّر جديد لكلّية الطّب وكذلك مستشفى 
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ويف املنصوريّة يف حرم العلوم واهلندسة  طبّية جلعل هذا احلرم حرًما أخضر،سّيارات حرم العلوم ال
سوف  هللا،إن شاء  ،حبيث كّلهااجلامعة  شران بناء مئة غرفة للطاّلب. ونكمل مسرية اعتماد اب

 عتماد يف بداية السنة األكادميّية املقبلة.حنصل على وثيقة اإل
تكمل اجلامعة اليسوعّية  ،ومن دون إطالة الكالم، معكم وبدعمكم ،أيّها األصدقاء ،وحبقّ 

مفاجًئا على سبيل املثال أن . ليس أمرًا بنانّ ، والعايل اجلودة اللّ رسالتها يف خدمة التعليم العايل
وليس عارًضا أن يكون األّول يف ، ESIBتقبل البوليتكنيك ابريس أحد عشر طالًبا من اهلندسة 

 إشعاعها ماسرت احلقوق جبامعة فوردهام من طاّلب كلّية احلقوق، فهذه جامعتكم عندما يزيد 
كّل ذلك ألّن رسالتنا هي يف خدمة التعليم العايل الفائق اجلودة عرب   فذلك بفضل خّرجييها.

 إعداد الرّيدّيني يف حقول الثقافة والعلم واألخالق واألعمال.
 عشتم،

 عاشت دولة اإلمارات العربّية املّتحدة،
 عاش لبنان.


