
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في حرم العلوم الطبّية، في 
 : 5102تّموز )يوليو(  3

 عشاء للموّظفين اإلدارّيين في جامعة القّديس يوسف. -
جامعة القّديس  تأسيسعاًما على  041ومناسبة مرور  ستحقا واإل الشرف ميداليات تقديم -

 يوسف.
 

، تقليد بسمثاب  أصبحت اليوم، والتي 4102-4102 الدرايي   عامالنهاة   سمن  الجسميل سمية األ ههذ
 .االسمتنان والتعبير عن رتذك  وال على جاسمعتنا  تحة  ال إلقاء:  ثالث  عناوين تحت فلنعشها

هيئ  السمعل سمين وهيئ  اإلداري ين وهيئ  الطال ب وسمن تخر ج سمنهم, ولكن هذا السمياء، ةقتصر  حي يأ
 شيدأ   إذا كنت   .والتنفيذة   اللوجيتة   كالسمي علةكم، أعز اءنا السمعل سمين والباحثين وأعضاء الهيئ  اإلداري  

شعاعهو  لةس فقط اللتزاسمه السمهني  فهذا ، األكادةسمي   سمجتسمعناب  ةكون  أن رفةع هولكن ألن   ،يتثنائي  إلا ا 
 وسمشارك ةات التحد   سمواجه  عرفون ة الذين نفيها جسماع الأعضاء ، ا أكادةسمةًّاسمجتسمع   صبح أكثر وأكثرةو 
صةقول  الرهان.ب للفوز دواراأل  العالقات  نوعة  ب اليوم قاسة   ياتسمؤي  إن  نجاح ال دار اإل في سمتخص 

عسم ال ال وجود ل دعوني أقول لكم إن ه .والسمهني   تضاسمنسمال التزاسمهم ودرج   السمهنة   هيئاتهابين أعضاء 
نون سمجتسمع الريال  نفيها شركاء في جاسمع  القدةس يويف ولكنفي  سموظ فينو  جاسمع  القد ةس  وةكو 

إن ها حقةق  سمن التاريخ وهذه الحقةق  تبقى وتيتسمر  طالسما جاسمع  القد ةس يويف باقة  وجاسمع  يويف. 
الذي  يبيلالهذا هو السما نحن سمقتنعون أن  تبقى طالسما روح الشراك  هذه باقة  وطالقد ةس يويف 

ا أن  ايجابي   ةسمكنني أن أشهد أن  سمجتسمعنا جاسمع  القد ةس يويف. تيلكه وأسمام هذه القةسم ، علينا جسمةع 
. والشفافة  الصارسم   الدق   جوء إلىالل   سمع ضرور  هذا األسمر ال يتعارض نقوم بتقيةم وتقدير ذاتي 

يتوج ب  هأن   وهذا ةعني. وااليتقال  للفشل ه ال سمجالأن   وهذا ةعني صارمو  إيجابي   هو سمجتسمعنا.  السمهنة  و 
 واحد ) ( سمن ا كل   يت خذه خةار ه، وأن  لنجاحا جاسمع  القد ةس يويف ونوصلها إلى حسملنأن  اعلينا جسمةع  

 ! هذا الهدف لتحقيق



أن  وهذا ةعني: رهو أن نتذك  ، واجبنا جاسمعتنا ين  على تأيةس 021 بسمرور هذا العام لحتفن حين
 في الحاضر إلعاد  ايتثسمارها حصلت، بطريق  جي د ،التي  هاسم  ال والسمواقف األفكار يزيسمنقوم بت

هذا  فليؤث ر. بلدنا خدسم في   حب  سمالو  زتسمي  تت يم باليسمع   هي يسمعتنا، على يبيل السمثال والسميتقبل.
 ! ى هذه اليسمع حاج  إلب أن ناسما و ال ية  ، سمن جديد ،والسميتقبل الحاضر على األسمر

في  جاسمع  القد ةس يويف شي دوا صرحأولئك الذين  لجسمةع نعرب عن اسمتناننا وفي نهاة  السمطاف،
 انسموذج   خلت، اعاسم   21 سمنذ ،الذي كان Ducruet دوكرويةه بألاسمثال على يبيل الالسماضي، و 
الشركاء  وأعضاء الهيئ  اإلداري   سمينهؤالء السمعل  نعرب عن اسمتناننا لف. هبعد نظر و  شجاعتهب ة حتذى به

بشكل  تهاريال تواصل جاسمع  القد ةس يويفل همقلب كل   سمنالذين عسملوا و  هذا العام ناالذين ةغادرون
 .... تهاوقت خدسم خالل اأكثر عسمق  

 ال تزال .نايلبالنيب  إلسما كنتم علةه  ملكا شكر  ، في هذه األسمية  اتالسميدالة   عز اءنا الحائزين علىأ 
جاسمعتكم، جاسمع  القد ةس يويف  في ذاكر و  وفي حناةاها قلوب الكثيرينفي على  سمحفور  ؤكمأيسما

 .الحة   دائسم ا

 


