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 سّن الفيل. –يف اهليلتون حبتور 
 

 األستاذ سيزار أيب خليل،الوزير عايل ممّثالً مبفخامة رئيس اجلمهوريّة العماد ميشال عون 
 والسعادة، املعايل أصحاب

 حضرة نقيب املهندسني ممّثالً أبمني السّر األستاذ جان بيار جرب،
 ّّتاد مجعيّات متخّرجي جامعة القّديس يوسف يف بريوت،إحضرة رئيس 

 حضرة رئيس مجعّية متخّرجي معهد اهلندسة العايل األستاذ أرمان عّساف، 
 جبارة،حضرة العميد فادي 

 أيّها األحّباء الطاّلب املتخّرجني واألصدقاء، 
 ، 79و  69 ت  فع  واي متخّرجي د  

احتفال مجعّية متخّرجي معهد اهلندسة  إّّنا مناسبة عزيزة متأل قلوبكم وقلوبنا أن نلتقي كّل سنة يف
ان ابهلل تعاىل يف جامعة القّديس يوسف وإّّن فرح جدًّا أن يلتقي املهندسون وجتمعهم احملّبة واإلمي

يعملون بكثري من العطاء والكفاءة العالية وكيف  ،والوالء هلذا الوطن ولألوطان الت حّلوا بـها
ا مبتخّرجيه املهندسني املتألّقني  الذين تفخر ال، فهم متخّرجو معهد اهلندسة العايل والعايل جدًّ

اآلالف من املتخّرجني األطّباء هبم جامعتهم، اجلامعة اليسوعّية يف بريوت، إىل جانب عشرات 
 امني.والصيادلة واألدابء واحمل

جلنة مجعّية املتخّرجني برئيسها وأعضائها مجيًعا، شكًرا على نشاطكم  ،فشكًرا ملن مجعنا هذا املساء
 ودعمكم للكلّية وشباهبا وأسااتتذهتا وطالّبـها، 



وأتلًّقا حبصولـها على شهادة  د توهًُّجاالت ما زالت متألّقة وتزدا وشكًرا هلذه الكلّية، كليّتكم
ABET  وافتتاحها لقسم الـArchitecture .الذي سيباشر التدريس يف األّول من أيلول املقبل 

يف الوطن واملهجر أبلف خري وهي مناسبة أّن أقّدم  ومجعّياهتم ّن القدامى خبريوأوّد أن أخربكم أ
مسكم للعزيز األستاذ الرئيس شكري صادر الذي أمضى أكثر من سّت سنوات على شكري اب

اجلامعّية، وأن أرّحب  حن  للم  مسكم وديعة ألف دوالر اب 200رأس اّّتادكم وأّنى خدمته بعطاء 
فيق ندعو لـه مع جلنة االّّتاد ابلتو ابمسكم ابلرئيس اجلديد لالّّتاد الدكتور كريستيان مكاري الذي 

صورة القدامى واملتخّرجني إىل العايل بقّوة احملّبة واألخالق والق ي م اإلنسانّية والروحّية لريفع 
 والوطنّية. 

اليسوعّية فالتقينا هبم يف مدن  منخنربكم أبنّنا قمنا حديثًا جبولة على القدامى ويف هذا اإلطار 
د متخّرجي معهد رتويت. وكم كان لطيًفا أن نلتقي أبحيبوسطن ولوس أجنلس ومونرايل ود

يف لوس أجنلس وقد قاد سّيارته من سان دييغو ألكثر من  جورج أيّوب 1974اهلندسة لسنة 
ثالث ساعات وذلك عالمًة لتعّلقه ابجلامعة ولعمق حّس االنتماء إىل جسم مهندسي املعهد 

 العايل.
ميتلئ بفضلكم وأقول أخريًا شكًرا ملن دعم وسيدعم صندوق املنح الدراسّية يف اجلامعة الذي 

املنح السنويّة جتاوزت الثمانية عشر مليون دوالر  موازنة وحنن حباجة إىل تقويته ألّن ويكرب   ويتعّزز
املئّت منح نرجو أن يبلغ للداعم  سياديوحنن نعمل منذ اآلن للوصول إىل صندوق . أمريكيّ 

 .جامعة القّديس يوسف لتأسيس 150سنة اليوبيل الـ  2025مليون دوالر يف السنة 
 عاش لبنان.، يف بريوت عشتم، عاش معهد اهلندسة العايل يف جامعة القّديس يوسف


