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 يوم رؤساء المدارس الموج هة إلى دعوةال خالل، اليسوعي   اشسور سليم دك  رئيس الجامعة البروف كلمة
 8102، (نوفمبرتشرين الثاني ) 82 الواقع فيه خميسال

 
 ،اء المحترمينمدر المديرات وال أعز ائي

 
الذي  "هوفلين" شارع حرم ليس فيفي حرم االبتكار والرياضة و  واعلموا أّننا هنااء، الشركاء األعزّ أّيها ، فرًدا فرًدا بكم أرّحب.  1

ا مثيرة أبعادً دوًما أخذ ي بجامعة القّديس يوسفق ما يتعلّ  ،الً لي : أوّ التاالمشاعر. تعليقي على ذلك هو  امهذه األيّ في  تثيريس
اد األوائل لروّ لة ة والسياسيّ القانونيّ  التنشئة عاين كمكان ةرمزيّ  "هوفلين" لحرما، ة . وثانيً ة أو غير مرئيّ قضايا مرئيّ في للغاية 
ة. وطنيّ  مفاعيلأن تكون له  في هذا الحرم الجامعي ندلعي ألي حدث ، يمكنث. وبالتاليلبنان الحدي تأسيسب قامواالذين 

 0،822 يناهزما  الذي يضمّ هوفلين حرم من أجل أن يتمّكن نحن ما زلنا نعمل ، ةصعب ممارسةال تلو كانو ى ، حتّ قونيصدّ 
 .م وحوار األفكارز التعلّ يعزّ  من الصفاء جوّ  طالًبا أن يعيش في

 
 طريقعلى  إّنه آخر العنقود المضاف على أحرامنا المتواجدة!  الرياضةلبتكار و لفي الحرم الجامعي  وبعد، أنتم فعلً  . 0

! هذا هو  جهلهممن  ألشخاصر االتي تحرّ  رفاوالمعلتفاعل والحوار ل التي تضّررت في السابق والتي أردناها طريًقا الشام هذه
 MERIEUX رودولف، ومختبر ةوحدة الوراثة الطبيّ ك ةمكانة دوليّ ذات أكثر من عشرة مختبرات  الذي يضّم اليومكار االبتحرم 

يستخدم الذي  -الميكانيكية وهو علم دراسة الحركة عبر استخدام المبادئ  - الحيوي ميكانيكيال، ومركز التصوير جراثيمعلم الل
ومعاهد العلج  ّيةاالقتصادالعلوم ة كليّ الذي يضّم حرم الجامعي ال إّنهوغيرها من المختبرات !  ةات الطاقة النوويّ بعض أساسيّ 

 م، لديك! في هذا الحرم الجامعي ه بعض قليلنزور س ي الذيالرياض تقويم النطق والمركزو  الحركيّ  النفسيوالعلج  يفيزيائال
الحرم أيًضا هو  معهد إدارة األعمال. في ةاإلدارة الفندقيّ  التابع لقسم L'Atelier مطعمو  بالطلّ مقّر إقامة  على يساركما أيضً 

 تستحقّ  كريمة  حجرة 1،422يحتوي على  ،جوهرةوهو ، هسليم إدّ لالمعادن  متحف ،الطابق السفليفي  الجامعي الذي يضمّ 
 القلب.العينين و بق تذوّ الالمشاهدة و 

 
تطالبنا  مقاومتنا المجدية وهذا يعني أنّ من األوقات الصعبة، على الرغم  هانموّ في  تستمرّ  تناجامعال تزال  ،هكذا. و  3

من أشكال التفاؤل  ليس شكلً  نارجاؤ . إلى الوراء تراجعنحن هو  حيثف وقّ أّن التة و إشارات إيجابيّ  عطاءفي إ باالستمرار
تعليمي صبح رأس مال بشري يو  أن ينموعلى  الذي يتوّجب علينا أن نساعدهفعل إيمان في مستقبل بلدنا وشبابه  هالساذج ولكنّ 

بسرعة أن يعثروا نهم مكّ مّما ي ،ةتنافسيّ اللحصول على شهاداتهم لكبير  عزم  ب ونعمليطالب  102022. بلدنا فيثمن األ، حقيقي
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 أن يكملوا، وبالتالي ينمستقلّ  واكونيأن  الذي يخّولهمعمل العلى  هم،جتخرّ من ة أشهر بعد ستّ  ،في المئة 88 بنسبةكبيرة و 
 482222 منالمكّونة كبيرة العائلة الإلى  الذين ُيضافونيجين الخرّ  ون من الطّلب القدامىصبحيهم للنجاح في حياتهم و طريق

 .أّمنا المرّبيةا في حياة من الماضي ولكن شركاء أكثر انخراطً  اناسً أليسوا  وهم طالب
 
 ليست إال صدى لهمومنابات التسجيل متطلّ و  االنتساب قبولبق جامعة فيما يتعلّ الفي  م، همومكأعّزائي المديرات والمدراء.  4

 ،في األشهر األخيرة ،عتمدناإ ،السببهذا لو  المدرسّية للقبولو  ةالجغرافيّ  تناوسيع دائر ت. نحن نريد لقلقا إلى درجةتصل ة الخاصّ 
 ة :أربع خطوات نراها ضروريّ 

 
 أن إجتماعّية، الحصول على مساعدة في ترغب تيا يتيح للعائلت الة أكثر مرونة، ممّ ح االجتماعيّ من  ال   نظامصبح يسوف  -

 على بشأن هذه السياسةألسئلة ا طرح في واد. ال تتردّ حصل عليه كمنحةا يمكن أن تمّ م ،قبل التسجيل النهائي بّينة،تكون على 
ص مبلغهذا العام، ة. بالفعلالخدمة االجتماعيّ ، المساعدة االجتماعّية في دائرة دة روزي راميالسيّ   إلىمليون دوالر  ، ُخصِّ

 طالب وطالبة. 0،822أكثر من  في خدمة مليون دوالر أميركي 11التي تبلغ  ح والقروضن  ة الم  ميزانيّ 
 
ن حوهي ، لدعم الدراسات ة أخرىة ماليّ ميزانيّ  أن نولي أهمّية إلى يجبو  - ذ  القرار فيها الدراسّية المتفّوقة ميزانّية الم   التي ُأخ 

شرح ب عويطد . سيقوم السيّ ةأكثر من مائتي منحة دراسيّ  تشملسوف بل  ،ةدراسيّ  منحةثلثين  والتي لن تقتصر علىا حديثً 
 .هذه المبادرةتفاصيل 

 
مستوى اللغة تتعّلق ب التي 8ة الفقرة )ب( من المادّ  تعديلل ،الصباحهذا  أيًضا، يس يوسفجامعة القدّ  صّوت مجلسو  -

 ؛ عاهدنابعض مفي  ادائمً  مطلوب   ، المستوى )أ(يس يوسف. جامعة القدّ ب (سبتمبرشهر أيلول )لللتحاق في  ة المطلوبالفرنسيّ 
في نهاية الفصل  المستوى )أ( علىيحصل على أن  المستوى )ب(مع ته بدأ دراسي أنالطالب يستطيع  ،آلخرينإلى ابالنسبة 

قول ن ناهو  .ةالتالي سنةة من الدورة الصيفيّ الفي نهاية  لتعويضّيةا الجلسة  ى بعدأو حتّ  الفصل الثانيل أو في نهاية الدراسي األوّ 
الطالب للحصول  ةساعدم أال وهيأخرى برغبة هذه  تهرغبل جامعةتستجيب ال، يس يوسفجامعة القدّ ب االلتحاقب من يرغب نّ إ

 .يس يوسفجامعة القدّ من  ايجً خرّ  ليصبحة الفرنسيّ ب )أ( ىعلى مستو 

 
تنا على اتوسيع قدر حول ا دائمً  يتمحورنا همّ ف .مار روكزفي ب سرير للطلّ  ن مئت يم كبير   سكن  لبناء م اتُّخذ إجراء  رابع -

 ب الذين يأتون من خارج بيروت الكبرى !الطلّ  استقبال
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أرى  م،". معكشعبهتعليم  على دمصير بلف يتوقّ : " التاسع عشرالقرن  ين منالوزراء البريطانيّ  أحد قال، األعّزاءها األصدقاء أيّ 
والتسامح  موّجهة نحو التربية على المواطنةال نشاطاتناتنا و رسالنا، نواصل ءشركاأنتم يا  . ولكن معكمآنّيةزال تحقيقة ال  هاأنّ 
 ممعك ؛ من العام المقبل إبتداءً  بناجميع طلّ قة لمغلالة االختياريّ  مجموعة من الموادّ  ميتقدعن طريق ة في لبنان احترام التعدديّ و 

 .ا سننتصرمعً ي و التحدّ  نحملا شبابنا. معً ل ةاإلنسانيّ و  ةواألدبيّ  ةوالثقافيّ  ةالعلميّ  التنشئةز تميّ  أال وهو نواصل هدفنا


