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 يس يوسف.جامعة القد  في  فينالموظ  عشاء خالل 

 .الشرف والجدارة تسليم ميدالي ات

  

تبادل نل ،(يوليو) تم وز بداية شهرفي ، جامعة القد يس يوسفأسرة  نلتقي، نحن ،عام كل  كما في 
األسابيع بعض  مع شعورنا بأن نا نستحق   شهر أيلول )سبتمبر(انتظار عودة بنرد دها  "قريب لقاءأمنية "إلى 

د بالموارد الكافيةالراحة و  من أن نأمل الذي  5102عام هو الجديد،  عام  مسار بغية االستمرار في  التزو 
تدنو  تيالسنة العلى عن كثب  حين نلقي نظرةنا. تجامعمن أجل المجاالت كافة  في ةدجي  ال يزخر بالثمار

 : التاليةهي  قول بضع كلمات خوض مغامرةلى السنة المقبلة، أإ ر بإمعانبالنظو نهاية، ال من

في جامعة ين فاعلمتنان لجميع الالا عن عب ر لكممن الطبيعي والواضح أن أل، األو  في المقام 
ة ال يجابي  اإل ة.كثر إيجابي  األ جانبهاب 5102الذين أنجزوا ما أنجزوه في هذه السنة، سنة  القد يس يوسف

 القيام يه ةخارج النظام الشمسي. اإليجابي  أو من كوكب  من جامعة هارفارد  آت  ذكاًء مت قًدا  تتطل ب
 اليجابي ة تعنيانا. تجامع وصالح الشخصي   الصالح حماس كبير من أجلو  ة الموكلة إلينا بمحب ةمهم  بال

والناقد بدافع اء البن   يالنقدبالحس   نتمت عو تعني أن نكون فاعلين ة اإليجابي   .تنافي جامعزرع السالم والفرح 
 لكم جميًعا، أي ها األصدقاء األعز اء. تتموضع األمور في مكانها حت ىتنا حري  بق فيما يتعل  من االحترام 

، أيًضا ةاستراتيجي  حال  كل  هي في ة و ة واإلداري  األكاديمي   ناش  ر  و  إيجابي في نجاح  هموا بشكل  الذين سا
زقد  يالتحد   ألن   تاالتحي   أرسل أفضل وأحر   ه . ونجح تعز   أسرة كبير منال عددكل  هذا ال إلىامتناني أوج 

 توج هي. اليوم، بارزةال تهاإنجازاب معة القديس يوسفجا ةقضي   تحقيق التي اختارت جامعة القد يس يوسف
وفق هذه  -بلغوا والطبيعة،  البشر حسب قانونب ،الذين هؤالء ،أعضاء جماعتناجميع  إلى امتناني أيًضا

، التي تسيرالحافلة  من، ا غالبً أحياًنا، إن لم يكن  كبير بعناء  ينزلون التقاعد، و  سن   - فظيعةالالصيغة 
 .عقابفراق و أن  هذا الرحيل هو بمثابة  شاعرين

لى إ امهأقد   حب  وردة  ،ر كاف  غي ، مع العلم أن هالواقع رد ي الوحيد على هذاء، األعز ا ها األصدقاأي  
والعظيمة في  بروحها ة كبير دة ال، هذه السي  معة القديس يوسفجاأن   معترًفا ومؤك ًدامنكم،  واحدة وواحد كل  

 م ه ن إدارةب ما يختص  في أكثر فأكثر رةمبتك  إنجازاتها في خدمة بلدها وموظ فيها، يجب أن أن تكون 
 مستقبلال ها فينظر فييتم  ال تي يجب أنع الاريمشأحد ال. نمتروكو  أوأيتام أن هم  موظ فيها كي ال يشعروا
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التقاعد ال  يبلغ سن   من أن  بحيث  الوظيفةمسار  خصوًصا حول نهايةو  وظائفحول ال كمن في التفكيري
، وفي اوخادمه اابنه على أن ه ،األم  المرب ية ،الجامعة ة مععالقة جديد عيشي هولكن   تم  إقصاؤهه يشعر وكأن  

 .مشاريعرجل الب ال بأس ال بل من األفضل أن أكون موصوًفا إنجاز هذا المشروع

عاًما على  021 مًعا بمروربقدر ما سنحتفل  تكمسنهي السنة القادمة ، األعز اء ها األصدقاءأي  
ة ش مر  اعهذا الحدث الذي ي  برتبط هي تالبرنامج، و  سوف تندرج في قائمة. أحداث مختلفة تناتأسيس جامع

 551ل ة ة العام  الجمعي  بلترحيب اكون يوواحد من هذه األحداث سوف  ،سةمؤس   إنسان أوعمر واحدة في 
 قلب عاصمتنا فييس يوسف في جامعة القد   يومينة ة لمد  حاد الجامعات العربي  ات   بدعوة منة عربي   ةجامع
هذا الحدث، أود  أن أرى فيكم سفراء حقيقي ين لجامعتنا من من أجل هذه السنة الممي زة ومن أجل  .نفسها

 مرور من بيننا كموقف فكري وفضيلة نتلق فها حيث نوعي ة االستقبال والوحدة التي سنعرف أن نعيشها فيما
عشر سنوات أمام مستقبل و الفتح الباب أمام هذا االحتفال يعلى وجود مؤس ستنا العريقة.  عاًما 021

 تنا، جامعةجامع في تنمية أن  كل  مشروع لدرجةعاًما على تأسيس جامعتنا  021 مرور ذكرىمن تفصلنا 
 هامالحظاتو  آرائها تعطي لكيالجامعة في جميع الجهات الفاعلة قريًبا على  ي عر ض سوف ،يس يوسفالقد  

 .إلى الخير المشترك هنضماماعن طريق  ترسي هذا المشروع أو ذاكو 

  
ات على وضع الميدالي  ل ليس التقد م بل التقد م بخطى ثابتة. حان الوقت مهم  ال، األعز اء ها األصدقاءأي  

 م.ا لك. شكرً من يستحق ونها بجدارةصدور 


