
في سهرة رابطة قدامى ، جامعة القّديس يوسف رئيس، اليسوعيّ  دّكاش سليم البروفسور كلمة
في مطعم  4112تشرين الثاني )نوفمبر(  1في   ETIBفي بيروت  للهندسةالعالي طاّلب المعهد 
le Maillon 

 
 على الطاولة هاوجدتالتي  صغيرةال بطاقةاللي  ". هذا ما تقولهنا سعداءونجعلي ألولئك الذين نشعر باالمتنان نحن"

للهندسة في العالي من المعهد  أّيها الخّريجون والخّريجات األعّزاءكم جميًعا، اسمب ،لذا العشاء. لتناولس جلأ حيث
 آلنسة كارول نعمة، رئيسة الرابطة ولجنتها التي تدعونال جدًّا دين  أنا م   ،هذا المساء ةكبير  د  اعدأن بو المجتمعو  ،بيروت

 ني أشعرألنّ  لها أشعر باالمتنانأنا بالطبع  .في بيروت للهندسةالعالي المعهد في إلى العشاء الراقص الرابع والثالثين 
 رائعالنتماء الوا دةجيّ الة صحّ ال داللة على، هذا الشمل مّ ل لب بمناسبةلى القإالقلب  نبع منوت تجمعكم سعادة هناك أنّ 
 تكم.جامعإلى  األمر كذلكمعهدكم، و و  دفعتكم إلى

 
 أي وقت   منأكثر  نفتخر، نحنعلى تأسيس جامعتنا، جامعة القّديس يوسف،  اعامً  041ذكرى مرور في ،اليوم

لى ما و  العظيم باستنادنا إلى هذا اإلرث نا أقوىنشعر بأنّ إنجازاتها و بو  جامعتناب ،مضى جامعة القّديس  احاليًّ به تقوم ا 
الحتساب األرصدة القابلة  النظام األوروبيالتربوّي الذي أتى به صال  اإل، و مينالمعلّ  تشجيع في مجاالت يوسف
وضع ت التي أوبعض المشاريع قيد التنفيذ أيًضا ونذكر  .لخإ، والبحث ةالجامعيّ  ربية، والتةالحياة الطالبيّ و ، للتحويل

 هي الوحيدة قضّيتنا أنّ ، مع العلم قضايا يجعلوا منهاأن البعض يد ير  ةهامشيّ  معارك فينضيع نحن ال . حّيز التنفيذ
هذه  ،ما تمنحه الجامعة من إضافة إطار في جهدال إّنه .الجامعة في رسالةو  دراساتالفي  زالسعي لتحقيق التميّ 

 .شبابنا تعليم في خدمة كوننل حثّنا ويدفعناياإليمان الذي هذا و  إلى المضّي ُقُدًما دعونااإلضافة التي ت

 
أكثر  ُيظهرون الذين بالطالّ  قدامىرابطة  علىتهّب  بةا طيّ ريحً  نّ أل ،نعمنحن نفتخر بكم، طاّلبنا القدامى األعّزاء، 

 ميمكنك التي من خاللها المجاالت ذكرت الرئيسة لقد  أّمهم المربّية، أال وهي الجامعة.إلى  انتماءهمو  كهمتمسّ  أكثرف
يبقى  التضامن أنّ  فقط إعلموا ص.ر  فُ ك مهتقدّ لجامعة القّديس يوسف أن  يمكن مافي  تشاركونو  يننشط واأن تكون

طالب  0111 ألكثر من ةا دراسيّ نحً م   جامعة القّديس يوسف تقّدم ألنّ  ةاليوميّ  في حياتنا نتلّمس وجودها كثيًرا كلمةً 
 .متزايدةالمطالب التلبية بغية لجمع األموال  اب جهدً يتطلّ ذلك و 

وجامعة  ،المعهد العالي للهندسة في بيروت محّبةفي  ستمرّ فلن وبلدنا. جامعتنا مستقبلا معً  نبنيسوف ، ة أخرىمرّ 
  القّديس يوسف ولبنان.


