
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في حفل تسليم شهادات طالب حرم 
تّموز )يوليو(   13، في (كلّية الهندسة في بيروت، وكلّية ومعهد إدارة األعمالالعلوم والتكنولوجيا )

 ، في مار روكز.2016

 

كلمتي بالترحيب بكم جميًعا وال سي ما بضيوفنا أهالي الطالب المتخر جين، وأصدقاء  ستهل  كيف لي أال أ
ساتى الطالب، والمدراء وممث لي الالجامعة، ووفد قدام ة الهندسة أو إلى كلي ة العلوم كلي   إلى نضم ةالم مؤس 

في هذا  هويحتل  مكانثمين كل  واحٍد منكم اسم والقلب وأن   روحإن  كلمات الترحيب تصدر من ال أقول لهمف
يس يوسف، و على اإلحتفال الذي ُيعَتب ر حدًثا يترك آثاره علينا جميًعا،  لمعل مين وبالطبع اعلى إدارة جامعة القد 

في حرم العلوم  2016ُدفعة العام  من والمتخر جات والطالبات المتخر جون  الطالب أي ها جميًعا عليكم
جميًعا ومًعا ضيف الشرف لهذه سنستقبل  ن ناأل اعتزازناو  نافرحال أعب ر عن في مار روكز ! كيف والتكنولوجيا 

هذه التي سُتلقى في ، صاحب الكلمة Maineمن جامعة "مان"  مسية، الدكتور المهندس حبيب داغراأل
 يستخدم مواد  الذي ) Bridge in the BackPack "ظهر حقيبة في جسر" إختراعصاحب و األمسية، 

يشر فنا في إضفاء فد العميد جعارة على تقديمه الذي سيقوم السي  و ، (بناء مبتكرة وخفيفة الوزن في بناء الجسور
  ممي زة على الحدث الذي نعيشه. قيمة مضافة 

( منكم  اء، نحن فخورون بكل  واحد )ة(أي ها الطالب المتخر جون األعز   ، )ها( واسم شهرته )ها( باسمه)كن 
في  24... نحن فخورون بكم، أي ها المتخر جون ال)ها( وفي معهده )ها( في كلي ته)ها( ومساره  )ها( وبمقدراته

الجدد  182ن الالمهندسو أي هاو ،  (INCI)من المعهد الوطني  لإلت صال والمعلوماتي ة  ،اإلجازة والماستر

البحر  الزراعي ة العالي لدولمعهد الهندسة من  15ن ال، والمهندسو (ESIB)كلي ة الهندسة في بيروت من 
ط  ماستر من كلي ة العلوم في اإلجازة وال 173ن ال، والمتخر جو من تعنايل ذين قدمواال ESIA-ESIAMالمتوس 
أي ها  .األعمال ةإدار  في والمعلوماتي ةاإلعالنات والبيع و من معهد إدارة األعمال الفندقي ة،  83ن الوالمتخر جو 

مواظبة والمثابرة على حصيلة سنواٍت من الالطالب األعز اء، إكتساب الشهادة من جامعة القد يس يوسف هو 
ميزة واحدة لهذه بأكثر من أي وقٍت مضى، ثمرة تنشئة الفكر والقلب، والذكاء واإلرادة. أكتفي  هالعمل، ولكن  

ي أن يفك ر، أي أن يعرف ويفهم،  فيه الطالب معل  مكاًنا ت س يوسف كانت وال تزالالتنشئة التربوي ة : جامعة القد 
في الحياة وفي العالم، بحسب بوصلة العقل، حت ى  ،هأي أن يت ج ويعلم ويمي ز ويحكم على األمور أيًضا...
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ه بالقليل من العاطفة قو ة العقل هذ كيف نمزج رفنحن، كشرقي ين، نعأن يكون هو نفسه.  يتسن ى له
نوصل الرسالة بطريقة لنا أن نتواصل بطريقة أفضل وُنصغي بطريقة أفضل و  يتيحانواإلحساس الذين 

، أي  "تفكير صائب" ُيماَرس بتواضع عقٍل هام ةال يهالصائب أفضل. إن ه المكان حيث التنشئة على الحكم 
   يعمل دائًما، كما كان يقول مفك ر كبير بين اليسوعي ين.

ُكِتب عليه اسم جامعة القد يس يوسف.  على شهادتكم وجود ختٍم ذهبي  ن ستالحظو أي ها األصدقاء األعز اء، 
هذا يعني أن  هذا  أحد أن يأخذها منكم. يعيمة كبيرة، قيمة ُمضافة، ال يستطهذا يعني أن  شهادتكم تحمل ق

أن  ذا يعني ه والثقة.الذكاء وهما بالذهب إكتسبتموه بعرق الجبين وبما هو األثمن فيكم،  المغموسالختم 
د، يس يوسف تؤك  كفاحكم من أجل العلم والتمي ز وأن  كفاحكم الذي هو كفاحها على  ،برمز الذهب جامعة القد 

إحتفظوا بهذه الرغبة الثمينة في مواصلة العلم والتعل م، إحتفظوا بشعلة انتمائكم إلى أم كم  ُتوِ ج بالنجاح والنصر.
يس يوسف  بشغفكم للعائلة ولبنان الحري ات دوًما ، إحتفظوا ونون كستأينما و ، مت قدةالمربي ة، جامعة القد 

 والتعايش. 

 في العلوم والتكنولوجيا في جامعة القد يس يوسف. 2016-2015تحيا ُدفعة طالب العام 

 يحيا لبنان.

 

 


