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ب يس يوسف في بيروت في حفل تخريج طل  رئيس جامعة القد   اليسوعي   اشسليم دك   بروفسوركلمة ال
 (يوليوتم وز ) 61الواقع فيه الثلثاء يوم  ضمانللعلوم اوالمعهد العالي والعلم اإلداري األعمال إدارة ة كلي  

3162. 
 
 ،األعز اء نييجالخر  و ها األصدقاء أي  
 
والمعهد العالي والعلم اإلداري األعمال إدارة ة كلي   يجمعي ذال هذا رائعج الحفل التخر   في رح ب بكم جميع اأ ا أنأنا أيض   ود  . أ1

يس يوسف. هذا قدامى جامعة القد   وتحملون اسم الدبلوم ستلمونلحظة، سوف ت بعداء، ب األعز  الطل  أي ها ن. ضمااللعلوم 
د الدبلوم ليس  أن أشكر فريق  السبب أود   هذال. كمميمعل   تجاهو  منفسكأ تجاه حاذقو  مجتهد التزامحياة ص يلخ   ه، ولكن  ورقةمجر 

ين فين اإلداري  مين والموظ  ة والمعل  المراكز اإلقليمي   ومدراءورؤساء األقسام والقطاعات، مدير والعميد، الد والسي   كمميومعل  كم مرافقي
جامعة القد يس  باسم يمنحه معهدكمدبلوم بج اليوم تو  ت   مواظبتكم عليهاو  ماتية ومناسبة لدراستكؤ مبيئة  واخلقن هم عرفوا كيف يأل

 .يوسف 
 
الجامعة التي هذه ؟ لتعليم في خدمة ا 131 ال هذه الجامعة على عتبة عامها ماذا عل متكم!  ةلكلمة السحري  يا لجامعة، ال. 2

ستكم مؤس   نقله لكمت ذا استطاعت أنما اليسوعي ة واللبناني ة ؟تتمس ك بصفَتيها إن لم يكن باثنين من خصائصها أال وهما : 
 وراء تسعى أخرىبلدان في النسيج االقتصادي واإلداري في لبنان و في العمل و  النخراطكم في ميدان ضروري ةمعارف ومهارات ك

 ؟ ةة اللبناني  الموارد البشري  
 
ة ات الحسابي  العملي  في ات كفاء م :لبدء مهنتك هو مطلوب منكمما بالتأكيد  ونتتقنأنتم ة، ني  تق. من حيث المهارات ال3
ن من التمك  و  رقف  ال ضمنالسلوك كيفي ة و  التخطيط والتنظيمكفاءات في ، و ة من جميع األنواعاالقتصادي  اإلدارة ة و اإلحصائي  و 

د مكأعتقد أن   ،باختصار .ثلث لغاتمن اللغات،  ا المجال ... ومع د في هذجي   بشكل   به موالقيا عليكم إنجازهب ج  تو ما يب نو مزو 
 أي   يس يوسفجامعة القد  ألم تنقل لكم ؟  كافية هل هي تها،ة، على أهمي  : هذه المهارات التقني  أطرح عليكم السؤال التالي ذلك، 

ا الشيء اآلخر الذي هذا شيء آخر غير هذه المهارات،   ؟ للنجاح اضروري  ي عتبر أيض 
 
 نسيج   في ونتنخرط لقد جعلتكمآخر.  احيوي   اعنصر   لكم ت، وفر  هايستَ ومؤس  جامعة القد يس يوسف  يقين أن   علىأنا . 4

الدبلوم نفسه الذي  الذين نالواوالنساء  آالف من الرجالبه، في شبكة من  واأن تفخر  ميمكنك ينم  عن ذكاء ومهارةاجتماعي 
لى كلي ة إدارة األعمال مجتمع إلى  بانتمائهما رون أيض  يفتخ قدامى. هؤالء التحملونه التي والعلم اإلداري جامعة القد يس يوسف وا 



2 
 

لى المعهد العالي لعلوم الضمان الذ خر يج 11111أكثر من  خر جتو  1191م عاالست في تأس    1111عام الفي  ستأس   يوا 
ة ماد   من أي  عرف يه العمل، ألن  مع الكبير لدخول سوق االعتماد على هذا المجت م. يمكنكطالب 2111للعالم أكثر من  موقد  

 نحن نعلم أن  ف، ينكون ساذجيجب أن ن. ال متبادلة استقطابوعملي ة  ةمحسوبي  هذه  ن  إالبعض قد يقول . أنتم مصنوعون صلبة
، بةمحتسن من علقات الحياة تتكو   أن  كما  .يجيهاخر  ل هما أن تقد  الجامعة أيض  على يجب  ايم  ق   تشك ل رصيد ا التواصل شبكات

التي احترام اآلخرين وروح المبادرة ثقافة تقوم على  ضمنالجامعة هذه م في نشئتكت تا في عالم األعمال. لقد تم  خصوص  
 عالمل بَ من ق  وهي أمور تلقى التقدير الصبر واالنضباط، و وااللتزام،  وبذل الذات ، روح التعاون والتضامنتقد مهما األم  المربي ة

نع في ومن جامعة التعليم زما يمي   ذاهاألعمال.   ، في عالم األعماليشك ل قيمة إضافي ة لكم، والذي القد يس يوسف الذي ص 
 .التنافس علىأكثر فأكثر القائم 

 

 ليكون لكم فاعلةالا و نادرة جد  ال الذاتي ة اتكفاءا هذه الأيض   كم اكتسبتمن  إ مل لكقألم  نإفي خطابي هذا  ل  شام لن أكون. 5
التقدير. هؤالء هم وحسن التمييز و  أشخاص يتمت عون بالفكر في تنشئة تكم وال تزال تسعىالعالم المهني. سعت جامع موقعكم في

عطائهودهم و ف في الحياة، وتوجيه وجصر  التكيفي ة يعرفون الناس الذين سوف  م من تصحيح مسارهم والتعل  و األخلقي،  الحس   ا 
قامة أخطائهم و   تسن ى لكمبحيث ي تهاكرامتدافعون عن و  متكإنساني  تحق قون كيف  تكمجامععل متكم . مع اآلخرين ةسليمعلقات ا 

 وفرح. سلم  بالعيش 
 
عام ا على  131 مرورذكرى بالتي تحتفل  الطب   قي مة هي كلي ة اتكلي   لثلث ةمئوي  الذكرى الب حتفل هذا العامنا، . وأخير  6

التي تبلغ من العمر  رسالةالبد إيماننا نجد   .على تأسيسهما بمورر مئة عامن حتفلتين لتوالهندسة ال كلي َتي الحقوقو  تأسيسها
ولئك ن، وأيوغير اليسوعي  منهم ن ين، اليسوعي  يسلمؤس  ل لقي تحي ةلبنان. ن بلدناقيم بكما نجد د ايماننا  تناجامع فيأكثر من قرن 

ال يحق  ! ته وكرام تهتنمية في شعبنا وخدموا قضي   وثقواو  آمنوا نبلدان أخرى، الذي بغالبي تهم من اآلتين، الذين أكملوا هذه الرسالة
 لبنان. لبلدنامستقبل واعد في و نجد د ثقتنا في لبناني تنا ، المختلفة غم من المصاعبهذا السبب، على الر لآمالهم.  لنا أن نخي ب

 
  ! إلى األبد ؤهاشركاأنتم . تكمجامع أنتم ال تتركوناء، أصدقائي األعز  


