
ب الجدد للسنة الجامعياة     4102 –  4102كلمة رئيس الجامعة إلى الطّلا
 

على تاريخ تأسيس جامعتنا، من البديهي  021وهي السنة الـ  4102- 4102في بداية هذه السنة األكاديمّية 
أن أرحَّب بكّل الطاّلب والطالبات الجدد في جامعة القّديس يوسف التي اخترتموها لمتابعة دراساتكم الُعليا. 

 طالب.  04111أنتم اآلن جزء من جماعة طاّلبّية تعّد ما يزيد على الـ
ّدكم ع  إلى التزام جامعّي وأكاديمّي فتستفيدون من هذه السنوات التي تُ  ى أن يتحّول خياركم العقالنيّ نّ تمن

 لتصبحوا العبين مسؤولين في المجتمع، ومحترفين كفؤين، كّل في مجال اختصاصه. 
  يراها رئيسها. كمايوسف اليوم  سأعّرفكم على جامعة القّديس ،في السطور التالية وفي بضع فقرات

 
، لكنا   ها جامعة شاباة إناها صرح تاريخيا

وكانوا قد استشعروا  0782التي أصبحت جامعتكم أيًضا، أّسسها اآلباء اليسوعّيون في بيروت سنة جامعتنا 
 في تلك الحقبة، فراًغا كبيًرا في  مجال الدراسات العليا والمتخّصصة. 

عن إعداد أجيال من  ،ُمّذاكلألساتذة والمعاونين العلمانيين، لم تتوّقف جامعتنا  وبفضل التعاون الفاعل
م الطبّية والرعاية الصحّية، والعلوم األشخاص الكفؤين في ميادين اآلداب والعلوم اإلنسانّية والدينّية، والعلو 
دارة األعمال واالقتصاد والعلوم والتكنولوجيا العالية والهندسة. مستندة على تقاليدها التربوية العريقة  القانونّية وا 

    الحيوّية.  الجدّية و استطاعت جامعة القّديس يوسف أن تتكّيف مع طموحات الشباب وتطلعاتهم في مناخ من 
 

نسان   وياةإناها جامعة يسوعياة وا 
، بمعنى اليسوعّيةالرهبانّية ، أّنها ُتدار من قبل 0782جامعتنا وكما أعلنت في شرعتها التي صيغت في العام 

نب العلمانيين ليتشاركوا في تنشيطها فكريًّا وروحيًّا، هادفين إلى إعداد جاتكرَّس لها آباء يسوعّيون، إلى أن ي
محترفين ممتازين، يجيدون االستفادة من مهنتهم، ولكن أيًضا إعداد رجال ونساء من أجل ومع اآلخرين، في 

 .      العطاء والعدالة حّس يتمتعون بخدمة اآلخرين، 
وهي شعار اآلباء اليسوعيين: الملموس، ة في الواقع الجامعة إلى ترجمة رسالتها التربويّ  ترومبهذه الطريقة 

 "من أجل مجد اهلل األسمى". 
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 إناها جامعة لبنانياة ذات ُبعد إقليميا 
ة اللبنانّية المتعلقة بالتعليم العالي، وجميع جامعتنا لبنانّية الهوّية والهوى. وهي تعمل بحسب األصول التشريعيّ 

  .بحّس خدمة جميع اللبنانيين شهاداتها مصّدقة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي. محّصنة
لم تتوّقف جامعة القّديس يوسف منذ تأسيسها عن استقبال الطاّلب من مختلف الطوائف واألديان ما يجعلها 

 جامعة ذات دعوٍة وطنّية. استقّرت في دبي لتكون في خدمة تنشئة الشبيبة في ما وراء الحدود اللبنانّية. 
 

 عطي القيم معناها إناها جامعة تُ 
كّرر دعوة أعضاء الجماعة الجامعّية إلى الحفاظ على القيم االجتماعّية تت شرعة جامعة القّديس يوسففي 

وممارستها، وكذلك القيم األخالقّية والروحّية وهي ضرورّية للجامعة كالمشاركة في الحوار واإلصغاء، 
سالة الثقافّية ، والحّس اللبنانّي، والنزاهة، والدّقة المعنوّية والفكرّية، والر واالحترام، والمسامحة، والتعّددية

 والفكرّية، والفرنكوفونّية والثنائّية اللغوّية. 
 

 إناها جامعة تنقل رسالتها إلى طّلابها 
من حياة جامعة القّديس يوسف نريد أن ننقل كّل قيمها إلى الحياة الطاّلبّية فيها. وقد  021في هذه السنة الـ

اّتخذت خطوات حديثة عّدة في هذا االّتجاه: تأسيس لجنة دائمة للحياة الطاّلبّية؛ تأسيس دائرة للحياة الطاّلبية 
طالق جريدة طالّ  ب الجامعة ( من قبل طالّ Campus Jبية حتحمل اسم واالندماج المهنّي؛ تأسيس النوادي وا 

الهيكلّيات  تجّسدها وليصبح حقيقة  ،ولهم ولكّل الجامعة، بغية تعزيز االنتماء إلى جامعة القّديس يوسف
إّنها أهداف مشتركة نبنيها من خالل خبين. نت  الجديدة كالرياضة، وروابط الصداقة والمندوبين األكاديميين المُ 

 هي جامعة القّديس يوسف. أكاديمّية لّيات وغيرها من الوظائف التي تساهم في والدة جماعة هذه الهيك
 

 والبحث   التعليمهو مركز الطالب حيث إناها جامعة 
مشاركة في العمل الو  مرموقال تعليماللقّديس يوسف أن أحد حقوقكم هو تلقي انحن مقتنعون في جامعة 

 وهو أسلوب متقّدم في التعليم والتربية.  ،البحثيّ 
 وأكثر من أي وقت مضى، تسعى جامعتنا إلى منح األهمية التي يستحقها للنظام األوروبي الحتساب ،اليوم

واعتمدته جامعة القّديس يوسف ، بولونيا" منظومةه "طّورتالذي  (ECTS)للتحويل  والقابلة المتراكمة األرصدة
خذت اجراءات كفيلة بأن تجعل التربية الجامعّية المعتمدة في مؤّسسات جامعة . كما ات  4114في العام 
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تسمح لكّل طالب بأن واالحترافّية التي  ةيّ ة والمعرفة والفكريّ القّديس يوسف، تعمل على صهر الكفاءات المهنيّ 
 . حقيقًيا في مجال تخّصصهيصبح العًبا 

 
 أعزائّي الطاّلب،

من القلق، والدموع،  الشرق األدنى واألوسط، الكثير اومنطقتفيه شهد وطننا يفي وقت جامعة الإلى  تنتسبون
أن تعّددية مجتمعنا وتنّوعه الطائفّي هما وسيلة  لنبرهنعلينا أن نعمل جميعنا والحروب، والضغوطات. 

 للعيش في تناغم وتسامح واحترام متبادل.  ناجحة
 

 أتمنى لكم سنة أكاديمّية موّفقة وليكن نجاحكم مميًزا! 
     من عمر "جامعتنا األّم"!   021السنة الـ  ،4102-4102حظًّا موّفًقا للعام 


