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 جتخر   خالل حفل، بيروت يوسف في يسجامعة القد   رئيس ،اليسوعي   اشدك   سليم بروفسورال كلمة
 . 2102، (يوليوتم وز ) 22 الواقع فيه الخميسيوم  ،كلية إدارة األعمال والعلم اإلداري طال ب

 

  ،اءعزّ األوالطالبات أّيها الطاّلب 

 
اإلجازة  وطالبات طالب، إدارة األعمال والعلم اإلدارية كليّ  يجيخرّ  ،اءاألعزّ الطالب  ، أّيهااسمحوا لي. 1
 تهنئة كلمة ،خطابي أن أوّجه إليكم، في بدايةالبقاع، في زحلة جنوب و الشمال و ال كزاومر  بيروت من

إّن  في التحصيل العلمّي.بعد مرور فصول دراسّية واظبتم خاللها على الدراسة وتكّبدتم الجهود  ملنجاحك
بالتالي د ؤكّ تو  ومرادفها هو الفرح سعادة من كلمة قريبة مثل هذه الظروف في التي نستخدمها تهنئة كلمة
فرح ال لحظات من ى لهنتمنّ  أن ستحقّ ي، يس يوسفجامعة القدّ  ا فيوخصوص   ،الذي ينجح الشخص أنّ 
تستحّقون كّل نعم، إّنه لحدٌث سعيد يحصل اليوم وأنتم  رفاهية بعد زمٍن من الكّد والعناء والتضحية.الو 

رادتكم ولرغبتكم بالنجاح واإلشعاع. أستطيع أن أقول إّنكم، في وضعكم،  الثناء والمديح لقّوة شخصّيتكم وا 
 الدراسة معّدل اأعرف أيض  فأنا ، اطويلة جد   غير الطريق تإذا كان ،كطالب إدارة أعمال وعلم إداري

يس جامعة القدّ  برنامج بحسب إدارة األعمال دبلوم حيازة كان من الصعب موك له خضعتمالذي  والعمل
 . يوسف

 
 الذين راء األعمال والعلم اإلداريمدكبار  منة هائلمجموعة لى إ أنتم تنضّمون، اءالطالب األعزّ أّيها . 2
وهي ، يس يوسفجامعة القدّ في  يدار العلم اإلو األعمال إدارة  ة، كلّيةكبير ال ةهذه الكليّ  هم فينشئتت تتمّ 

دارتها اميهمعلّ ا و علمهة بكبير   عّدة تشركافي  عمالاأل إدارةفي  أثر ا كبير ا الذين تركوا طاّلبها القدامىو  وا 
المتواجدين في اليابان وفي سنغافورا والذين  همبعض، اد  جيّ ، كما نعلم ناولكنّ  .وفي المنطقة لبنان في

صبح يل تهعولمعلى  نو اللبنانيّ  همي ساذالو  في هذا العالم المعولم حصىوال ت   عدّ ال ت   شركات يديرون
رادة البناءو ، اتسالمؤسّ إنشاء فكرة لمفتوحة مساحة  أن نوّجه إليكم هذه  القول مفادالرغبة في النجاح. و  ا 

 واضحة مشاريعبل لتكن لكم ، عابرو  هامشي ما هوب وارض  تال و ، واسعة روح مبادرةب األمنية : تمّتعوا دوم ا
 .المستمّر مع الزمنالنجاح  بهدف فحسب، بل لنجاحا ليس بغيةلها  ومخّططٌ 

 



2 
 

، تحّدقون أمامكم اكمأر ، العالم المهني نحو كممتقدّ  فيو ، والماجستير اإلجازة دراسةإنهائكم  لدى ،اليوم. 3
اولكن انظر  .أكاديمي التزامٍ أو  عملٍ  في ةالفكريّ و  ةاألكاديميّ  كممهارات اختبارراغبين في   مخلفك وا أيض 

والتي قد  يدهاحدت ميمكنك التي والضعفة نقاط القوّ انظروا إلى ، ةكليّ في ال أمضيتموهالوقت الذي  تقّيموال
  .فيه التنافسّية تزايدت في عالم ام المقبلةاأليّ  لمواجهةلكم  مفيدة تكون

 
ا الجامعة لكم هجلبت ما. 4  ،ما يتخّطى ،، ولكنةقتصاديّ ة واإلاإلداريّ  الحقائق لمقاربة كثيرة اتتقنيّ  هو حتم 

في  قوم بهنيجب أن  ماب ليس فقط للتفكير دعوةهو ال ،رفاالمعهذه و  اتهذه التقنيّ  ال بل ما هو في صميم
هذه ا دائم  احفظوا . ذاك أو هذا العمل ناإالم  يؤّدي ب إلى أّي مدى اأيض   أو ذاك، ولكنالوضع هذا 

ال تكونوا  أو أّي مبادرة تّتخذونها.تقومون به  إجراء عمل أو أيّ  من هدفال وا ألنفسكمحّدد : النصيحة
 ! نجاحال إلىساتهم مؤسّ ب واأن يؤدّ  هميمكنقادة  اأيض   بل فقط مدراء أعمال

 
، جازفاتالم سوف تواجهون ،مهنيين محترفينك في العمل ستنخرطونعندما  السنوات القادمة،في . 5

 اإلنسان فليتمحور تفكيركم حول .واالقتصادي االجتماعي جالينالم ن فيانعدام األمإوباإلضافة إلى ذلك، 
في كّل  ،ارة للنظر بتمّعنأن تمتلكوا المه الجامعة لقد عّلمتكم .عليكم حمايته بقدر اإلمكانب جّ تو ي ذيال

  األنسب. خاذ القراراتاتّ بغية  متينة أعصابو صرامة وبكّل  ،العامودّية واألفقّية االّتجاهات

 
ن ، نحن فخورو نابوصفكم شركاءو أهل المتخّرجين والمتخّرجات فرد ا فرد ا، معكم  ،اءاألعزّ أّيها األهل . 6

بأبنائكم فلذات أكبادكم وبما حّققوه البارحة في صّف الروضة واليوم في وقفة المتخّرج والمتخّرجة ومّما 
وجودهم في الجامعة متوّجهين صوب التزامهم  ن طاقة فكرّية وأخالقّية خالل فترةاكتسبوه من علم وم

من و حّب والعاطفة، اإلنساني والمهني. فاليوم أّيها األهل إّنما تحصدون ما زرعتموه فيهم ومن أجلهم من ال
 .بهم كونوا مثلنا فخورين، فالثقة والرعاية الدائمة، فتكبر قلوبكم فيهمو  الوقت والصبر

 

الحائزين على اإلجازة من كلّية إدارة  جينالمتخرّ من  35طالب الدفعة ال ،ءعّزااأل صدقاءها األأيّ . 7
كقدامى  نوحين تتخّرجو  ،على شهادة الماستر، منذ اآلن الحائزينأّيها الطالب  ،األعمال والعلم اإلداري

أصّروا لكي  أنتم تنتمون إلى أسرة قدامى جامعة القّديس يوسف الكبيرة. كلّية إدارة األعمال والعلم اإلداري،
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ين يجخرّ  فقط أنتم لستم. قادمةالسنوات القدامى في ال يجينة الخرّ رابطفي الجامعة و  في يكون لكم مكان
 ز. التميّ و  تعايشال قيمفي خدمة  نساءٌ و  رجالٌ  كمولكنّ  ،حاصلين على إجازة

 

 حيث يبدو أنّ و ، بفترة حرجة تنامنطقو  يمّر فيه بلدنا في وقت، األعّزاء نييجالخرّ ها ، أيّ ها األصدقاءأيّ  .8
االحتجاج  أجيال كونى نحتّ  نايلماّسة إحاجة ببلداننا لبنان و ، ة كبيرةأهميّ  ذي تليس ةالكرامة اإلنسانيّ 

 والمعتقدات. لألديانكما المجتمعات و  لإلنسان رةمدمّ الو  اءبين األشقّ التي تندلع  الحروب لمثل هذهالرفض و 
وأن ا، مع   فيهنكون أن و سعداء  فيه نريد أن نعيش ناألنّ  ؟ لبنان، البلدفي هذا  عيشال صّر علىن لماذا

رسالة أال وهي المواطنة و  ةقضيّ  أصحاب ناألنّ  فيه أن نعيش ودّ ن ة.والروحيّ  ةالفكريّ الحيوّية  ناطاقاتق حقّ ن
ا اآلخرين مصير عن أنفسنا فحسب، بل ن عنيمسؤول لسنا ناأنّ  التي تعني، باختصار، ذلك، ال ل .أيض 

 لنعش دوم او  نا عالي ارأس فلنرفع .يعترض سبيلنا شيء كلّ  التي تجعلاالستسالمّية ة قدريّ لنخضع ل يجب أن
ي طل ق علينا و  معناها الكامل تكمرسال ستمدّ ت بهذا .قضّيتنا وشأنناهو  ةالحريّ  مستقبل بأنّ  وطيد على أملٍ 

جامعة  عريقة وأصيلة هي جامعةل ينحقيقيّ القدامى الو ، لبنان هو عظيم بلدٍ ل الشرفاء بناءاأل ان هما :اسم
 .يس يوسفالقدّ 

 من كلّية إدارة اإلعمال والعلم اإلداري 2114عاشت دفعة متخّرجي سنة 

 عاشت جامعة القّديس يوسف وعاش لبنان

 


