
 

من  األولى دفعةال جتخر   في حفل ،يس يوسفجامعة القد  رئيس  ،اليسوعي   اشدك   مليس بروفسورال كلمة
دارة النفط والغاز في حملة شهادة الماستر نتاج وا   الواقع فيه الخميسيوم ، (5102 دفعة) استكشاف وا 

 بتكاراإل حرم - باسيل فرانسوا قاعة في تمام الساعة السادسة مساء   في ،5102 (فبرايرشباط ) 05
 والرياضة

 
 ،يجينالخر   يائعز  أ

 
دارة من الحائزين على الماستر في األولى الدفعة ولدت:  الحكم وصدر آن األوان. 1 نتاج وا   استكشاف وا 
ثمانية عشر ال للمتخر جين تهنئةولنقد م ال نفخرفل، في بيروت في كلي ة الهندسة ،5112عام لل لنفط والغازا

هشكر لنشهادات، و و  أمجاد من ما حصلوا عليهاستحق وا  همألن    قدموا ومم نلبنان  من مالمعل  و  الفريق الموج 
إلى  بجميع الطل   يصلل أفضل ما لديهم مواهم قد  ألن  ، للبترول المعهد الفرنسي   من اوتحديد   فرنسا من

 شركة أن   نحن ندرك ؛ ةتجاري  علمة أكثر من هي  التي "توتال"شركة ب عن امتناننا لعر  ن  فل .مبتغاهم
في  صينالمتخص   كون تنشئةلت مد نا بالدعمت ،لجامعة القد يس يوسفو  سترالما لبرنامج ةشريك "توتال" هي
 دون قلق. من دراستهم استكمالمن ب لطل  ان مك  تي لكي، و ذات أهمي ة المستقبل

 
دارةإ" بعنوان مثل هذا البرنامج حين أقامت، قديس يوسفجامعة ال   صحيح أن   .5 نتاج وا  النفط  ستكشاف وا 

 مجموع متابعةو  على دعم ينقادر  مهندسينمن أجل و  لمهندسينل أن تقد م تنشئة كانت تسعى، "والغاز
 رهذا الماست في دراسات االلتزام باتمتطل   كانت لذلكمجال اإلعداد والتنفيذ.  في اللزمة اإلجراءات

 ةبالغ األهمي   ما هو هذه الدراسات. التطر ق إلى نهمكان بإمكا من يتمت عون بالكفاءة وحدهمو  إجباري ة
 جوانبه في جميع صناعة النفط مجال في والكفوءين ين المهرةمن المهني   جيل نشئةت ونا هإليبالنسبة 
من  إن  رأسمالنا البشري   .بالرضى أن نشعر ، ال يسعنا إال  ه الدفعةهذ نتائج إلى حين ننظر. المتشع بة
 وحت ى ي واإلقليمي  المستويين المحل   على ا مهمًّامكان   يتبو أونالذين  مجموعة من المهندسين يستقبلالموارد 
 .الدولي  

 
ا كان من الطبيعي   .3 والغاز  اكتشاف النفط معالغاز و  نفطالفي  رالماست دراسات إطلقأن يتزامن  أيض 
 إلدارة تنفيذ ينممتقد  ين فني   نشئة تقني ينتة لستباقي  إ ةعملي  ب تطل  يكان ، األمر الذي اللبناني   قاع البحر في
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على استعداد أن تكون  القادمةات دفعال على كذلكاألولى و  الدفعةيجب على . الكنز الخفي   هذا وتقييم
من  أكثر خلل أنتم وهمتاكتسب ماالنظر إلى ب نتج.لم  ا توزيعو  إنتاجمن أجل شروط ال يجادفي إ للمساعدة

للمشاركة  ،اءاألعز   بالطل  أي ها  ،لحظة في أي   ،على استعداد واأن تكون عليكم بج  تو ، يالدراسة عامين من
 التي ت عتََبر الطاقة مثل هذا المجال االستراتيجي   في جي دين مستشارينو  قادة واكونتأن تطوير العمل و  في
 توج بسي األمم. ةقو   صنعالتي تالطاقة تلك الحياة نفسها، و  ي ةقتصادإلحياة افي ال ةستراتيجي  او  اجدًّ  ةمهم  

 .بنانيينجميع الل  لللدولة و  اأرباح   سياسات تدر  ضع ليو  قو ةتلك الب ليتمت ع ابلدن مساعدة على األرجح عليكم
 

دارة التنشئة علىتشير . 4 نتاج وا  غة الل  ب تم تبأن ها ، لغتهو  الدبلوم عنوان بحسب ،النفط والغاز استكشاف وا 
نشئة ت حَتَسب ت هناك أن   مع العلم ،يس يوسفجامعة القد   في إن ها تنشئة جديدة مجملها. ة فياإلنجليزي  
في  ةوالديني   ةالتاريخي   الوقائع"حول  FSR في كلي ة العلوم الديني ة  ت دعى "كارافان" )القافلة( باألرصدة

 ةالفرنسي   بالل غة تعليمال هو عندنا األساس صحيح أن   ة.غة اإلنجليزي  بالل   اأيض   عطىوت   "األوسط الشرق
 ،اأيض  تفترض  السوق أن   إال  أن ه يجدر الذكر جامعة القد يس يوسففي  ةالفرنسي  ب رسالة الناطقةلل خدمة  

في  ممكن وهذا األمر ةغة اإلنجليزي  الل  ب دبلومات مهني ة أن ت مَنح ،حاجاتهاو  اباتهومتطل   اتهحيوي  من أجل 
ال يمكنه  لطالبا ، بما أن  لها المكان المناسب ةاإلنجليزي   غةلل  ا المتلك التي تعطيجامعة القد يس يوسف 

على رغم وجوب ولكن . ةغة اإلنجليزي  الل   في المستوى المطلوبصل إلى ي لم نإ شهادته الحصول على
بتعبيرهما المت سم باألسلوب طاغي ا  ةالفرنسي  غة والل  الفرنسي ة لثقافة سيبقى سحر ا ،ةغة اإلنجليزي  الل   امتلك
 المنم ق نمطوال ةاإلنساني   الحقوق والواجبات قيمع و التنو  حترام وا الشمولي ة واالنفتاح على ةالدق  و  الجميل
 .هوادة فيه الذي ال والمنطق

 
لنفط بفضل الطاقةو  بالقو ة يتمت ع دوم ا كان لبنان، األعز اء ها األصدقاءأي   .2  ،تأللئمال هذهبو  ي  ه األو 

دة بالعلم  ةالبشري   همواردب وقوي   أن ه غني   أعني يس جامعة القد   جي دة مثلجامعة في  والمستمد ة تنشئتهاالمزو 
 اميجب استثماره ، بلردودم مشاريع ليس لهاعلى  هدراي   لكي ال والغاز النفط ينبغي استخدام. يوسف

 .تهسلمو  كذلك رفاهي تهو  متوس ط والجامعي  وال ي  ساسالتعليم األ زالتي تعز   جاالتد في المبشكل جي  
على الرغم  الميادين مختلف في كونوا فاعلين بسرعةت أن اتبأمني تهاني   تقترن .مع ا يالتحد   على جرؤفلن
 ة.نتقالي  إمرحلة  ليست إال   هذه األزمة أن   نيالكثير  معتقد ا كما ،الذين يعم ان البلد والركود عدم االرتياح من
 ةللحتفال بالذكرى السنوي  لمنح هذا الدبلوم حفلت التخر ج و النجاحات ، وكذلك الماستر م هذاقد  أ أنني يسر  
 المجال في تزال رائدة وال تيس يوسف كانجامعة القد  أن  علمة ، يس يوسفجامعة القد   لتأسيس 141ال

 .المختلفة هامهم اتد جي   بشكل  حق ق تخوض غماره لكي تو  األكاديمي  


