
 

 

 

 

 أقيم في حفل، في بيروت يس يوسفالقدّ  رئيس جامعة ،البروفسور سليم دّكاش اليسوعيّ  كلمة
أبو خاطر،  بيار جمدرّ  في الجدارةالتمّيز و ح ن  م   شهاداتوتسليم  زالتميّ  نحةلترحيب بالحائزين على م  ل
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نحتفل بما أّننا  ،وجودها ا علىعام   041 منذ مرورو ، باألمس اليوم كما، يس يوسفجامعة القدّ  لنا في فخر  ل إّنه
دارة معلّ طالب و ك للعمل لتأسيس أّمنا المربّية، جامعتنا، 041 بالذكرىهذا العام  كثير ا  حبّ نال  نحن ز.لتميّ امن أجل مين وا 

 هو زالتميّ  .زالتميّ  ث عنيتحدّ  يتفّوه شخص  بكلمة، التعريفات. ففي كّل مّرةبخليٍط من  ألّن الكلمة ممزوجة "تمّيز" كلمة
 وهكذا، نقول إنّ . في مجاله من الكمالعالية  درجة ، وُتعَتَبرما شيء أو سةجماعة أو مؤسّ  شخص أو يبلغها الدرجة التي

 أو اءطبّ أل تعطي تنشئة جامعةالممتازة و  نتصاراتإ يحّقق جيشالو ، عاليةدرجة بلغ  الطالبو  ممتازة، قصيدةأّلف  الشاعر
 امصطلح  عليه ل نفضّ ، زالتميّ  مصطلح مستخدن ناعلى الرغم من أنّ  في جامعة القّديس يوسف، ،ونحن .ينممتاز  مهندسين

 من ياالعل الدرجة لم نبلغ أبد ا نانّ إ قوللن، أكثرأفضل، أو ، تقليد إضافيّ وهو ن، يليسوعيالروحي ل التقليد من ناأتيي آخر
 لإلشادة وسيلةإّنها ل ة.المخفيّ  تناقدرات واكتشاف اللمضي قدم   أنفسناعلى  مواصلة العمل امنّ ب ، األمر الذي يتطلّ التميز

 مع. عاجيّ ال هبرج عيش فيال إلى نساناإل وقيادة بتصلّ ال يتعّرض إلىقد  إلى درجة نضبال ي الذي الذكاء البشريّ ب
 بلوغ القّمة.ل ةزال طويلتال  الطريق ألنّ  ينمتواضع وللبقاء، تفّوقلل أكبر مجال  هناك  مصطلح "إضافة"

يس القدّ جامعة من  ةالدراسيّ  الجدارةالتمّيز و ح نَ م   شهاداتتسليم  حفلا في بكم جميع  بكّن و ب أرحّ  بهذا الفخر نفسه،
لى و  6104 -6102 عامل ة وطالبٍ طالب 62 لىإ يوسف هذه مخّصصة في  منحة التمّيز. 6102-6104 عاملطالب  46ا 

لى األوائل الثالثة من  تبّوأوا الدرجة األولى في البكالوريا اللبنانّية ثماني تالمذةإلى  المقام األّول على الصعيد الوطني وا 
 بكالوريالل نتائج لم تكن هناك هذا العام منذ، فتالمذة ينالون هذه المنحة يكون هناك ، لنلألسف ؛ المحافظات الست

ونالوا أكثر من  البكالوريا الفرنسّيةفي بدرجة إمتياز  نجحواالذين  لجميع أولئك ُتخّصص منحة التمّيز ،وبالمثل ة.اللبنانيّ 
الرجوع  كميمكن لمزيد من التفاصيل .دبّيةاأل موادّ ال في 02/61أكثر من  نالواالذين  وأولئك ةالعلميّ  الموادّ  في  61/ 2،،0
 .لمسألةحول هذه ا دقيقةالو  لةمفصّ المعلومات المزيد من ال ونتجدحيث يس يوسف جامعة القدّ لإللكتروني الموقع ا إلى
 تحَ ن  مُ التي  ةالرياضيّ ة ح الدراسيّ نَ ، والم  طالب 2،111كثر من أل التي يتم تقديمها ةجتماعيّ اإل حنَ الم   باإلضافة إلى هكذا،و 

لتمّيز ل ةح الدراسيّ نَ الم   ها إنّ ، سةالمؤسّ  رهاالتي تقرّ  الجدارةح نَ م  ، باإلضافة إلى يّ رياض 611 إلى أكثر من العام الماضي
او  والكفوء الموهوب تلميذال لدعم حقيقة تصبح تلزم بأن القاعدة  ، ولكنّ سنة واحدةالتمّيز ل منحة عطىوتُ . المقاوم والَمر ن أيض 

 ن فياآل الكرة :في كّل سنة لالستمرار في الحصول عليها  شروط محّددة وتوضع. استحقاقها ويستمّر في يستحّقها الطالب
 .الحائزين على منحة التمّيز السادةأّيها السّيدات و  كملعبم

وتقييم  من الشراكة ةثالثيّ  سياسة هي جزء منالتي قامت بها جامعة القّديس يوسف  هذه المبادرة ها األصدقاء،أيّ 
 .مستمرّ الاألكاديمي  التربويّ اإلصالح و  قةخالّ المبتكرة و ال القدرات



 

2 
 

 كيف ُترف ق عرفت جامعةفي و  أمينة أيدٍ  بينلتضعهم  هابطالّ أفضل  تختارالتي  مع المدارس هذه الشراكة قاموتُ 
 .المستقبلبالثقة الذكاء و  تركيبٍة من فياألصالة والحداثة و  التقليد

ة النخبة، وخاصّ  يبةالشب نشئةت في خدمةجامعة ، سنة 041ومنذ  ادائم   ناأنّ  عنيي قةابة والخالّ الشّ  القدرات إّن تقييم
ذي ال أنتم الجيل، الشبابأنتم  ،يكمعل انعتمدي األوسط الشرقمنطقة لبنان و تحقيق المستحيل. و  قالتفوّ  سعى إلىتمن 

غة في اللّ  عالٍ مستوى  التوّصل إلىو  ةالفرنسيّ باللغة و  جامعة القّديس يوسفالدراسة في التغيير. مسؤولّية  سُتلقى على عاتقه
في والية  سانت لويس جامعة حدة،المتّ  في الواليات ةاليسوعيّ  الجامعات أفضل إحدىمن  مصّدق ، وهو مستوىةاإلنجليزيّ 
 ضمانة أفضل يه ه المهارة اللغوّيةهذ أنّ ة و دوليّ  أساسّية ثالث لغاتقد اغتنى بامتالكه  الطالب أنّ  يعني، ميسوري
 أحالمه في امحدود   ويصبح لغتينب أن يدرس الطالب من بدال   ةيّ مهنالوظائف ال أفضل للوصول إلى ومفتاح للمستقبل
 .وطموحاته

ومزّود  ومناهجه أساليبه في متنّوعشط و انو  بالحياة نابض تعليمٍ من أجل  هو تحد   أفضل الطالب أن يكون لدينا
ويحّث  يحثّنا لمرافقتكم م،جامعتك اآلن أصبح منما  في وجودكم اّلب،الطو  أعّزاءي الطالبات ؛ ةمرافقالو  بحّس الوعي

 واالستمرار في الحصول عليها في الحصول على المنحة يكمن التحّدي لذلك. ومنافستكم بلوغ مستواكمل الطالب اآلخرين
 يوم. كلّ لتعيشونه  هو تحد  و 

ال يحّقق ذاته  إلنسانا ا على أنّ شهود   ممعك نريد أن نكون ،لبنان والمنطقة هايعيش التي ةت الحرجوقااأل هفي هذ
 ضروريما هو وبين ، سيئوال الجّيدوبين ، غير أخالقيهو  امّ م هو أخالقي تمييز ما القدرة علىفحسب بل بهذه  العلمب
القّديس هي جامعة هذه ة. كفاءة والعدالة والالحريّ و  تعايشال ليبني ثقافة جميعالإلى  ويمّد يده ةأكثر إنسانيّ اإلنسان صبح يل
 .الغد بناةأنتم  فكونوا .بنائهنسعى إلى نريد و الذي  لبنانوهذا هو سف يو 


