
عاًما على تأسيس  20كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في حفل مرور 
 حرم العلوم والتكنولوجيا. ،2016كانون األّول )ديسمبر(  20كلّية العلوم في جامعة القّديس يوسف، في 

 

من  جامعة القّديس يوسف في إطار العديدكلّية العلوم في ة العلوم هو لقاٌء يتّم من أجل هذا الّلقاء في كليّ 
السّيد العميد هذه الجلسة عند اقتراب موسم أعياد نهاية السنة من أجل أن يجعل  األنشطة التي تجري اليوم. أقام

يأتي  بشجرة الميالد ومغارة الطفل الوليد اآلتي إلى عالمنا. يتّم اإلهتمام الكلّية تستفيد من مناخ األعياد كما
اإلحتفال بوالدة، والدة كلّية شاّبة إال أّنها  كإعالنبعيد مرور عشرين سنة على تأسيس كلّية العلوم اإلحتفال 

 الُمحتسبة عليها.    تتمّتع بالكثير من اإلنجازات

اط بو داغر خرّ  دة ماغداالسيّ   كبير قامت بهأوروبيّ مشروع  إنجازبأّواًل  ة للترحيبمناسبهي ل مناسبة هذا العيد
. وبالتالي العمل العمليّ  على الصعيد تجعلها تنجحالمثيرة لالهتمام و ة علميّ المشاريع ال جمع بينتزال تالتي ال 

نشاء الدولّي  صندوق ل من الممو  ال الكبير مشروعد. الجيّ  بشكل   انتقدمة يات طبيعيّ محميّ  على نباتات لبنان وا 
التي مع العديد من النتائج  2016 (ديسمبراألّول )كانون ينتهي في أواخر  شراكة األنظمة البيئّية الهاّمة""

والتي سوف ة ة وطنيّ ة ذات أهميّ ة أشهر. ثالث نتائج رئيسيّ لعدّ  زيارة المواقع اإللكترونّيةو  العمل البحثيّ  تستحقّ 
  : هذا العملن ع ستنتجل وزارة البيئة ب  اعتمادها من ق  يتّم 

 في لبنان. النقاط الساخنة للتنّوع البيولوجيّ  تحّدد موقعطة وطنّية بلورة خار  -

 بالتالي أولوّيات الحماية من حيث األنواع. الئحة حمراء وطنّية لألنواع المهّددة باإلنقراض، محّددةً  -

( وواحد 2015ت ح في العام افتُ إنشاء موقعين إلكترونيين تحميهما وزارة البيئة، واحد في إهمج )موقع طبيعّي،  -
م إلى الوزارة(. هذا الموقع األخير يمتّد على مليون متر مرّبع على أراض  محمّية طبيعّية ؛ ملّف دا )في سر  مقد 

من  األّول إّنهيمتلكها وقف كنيسة الروم الكاثوليك بفضل سيادة المطران جورج حّداد والسّيد نزيه سمعان !  
 !!!! نوعه

 2017على صدر الكلّية التي تحتفل هذه السنة ُتعل ق إنعقاد هذه الجلسة اليوم التي سبقت لقاءنا هو ميدالّية 
كانت سنوات  غنّية بالثمار  نحن كّلنا شهوٌد على أّن هذه السنوات العشرينعاًما على تأسيسها.  20بمرور 

نفسها ؛ فقد سبق  ف جامعة القّديس يوسفتشّرف من حصلوا عليها وتشرّ  ّيدة على كّل المستويات وهيالج



 ن تسّر بهمقد أعطت تنشئة لمعّلميال، و تنشئة لآلالف من العلماء والباحثين في أكثر من مج للجامعة أن وّفرت
دّ ؛  المدارس والتالمذة اسم كلّية العلوم وهيئة المعّلمين فيها تحتّل  ...وال ُتحصى براءات االختراع واالبتكار ال ُتع 

 ... ومداوالت مجلس الوزراء اللبنانيّ  ةالتلفزيونّية واإلذاعيّ  المحاوراتوالمؤتمرات الصحفّية و لصحف عناوين ا
 ا في حياة جامعتنا.جد   ةمهمّ ال 20ي هذه السنوات ال أحيّ  معكم أوّد أن

سلطات الكلّية أن تزّود الكلّية بشعار  جديد يشير إلى ألوان السنوات العشرين القادمة،  إرتأتفي هذا السياق 
نشاء برامج جديدة دائمة تتناسب ة وكذلكسنوات اإلستمراريّ  احتياجات بالدنا أفضل وأكثر مع  بطريقة اإلبتكار وا 
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أكثر فأكثر اهتمامهم وفخرهم ين يبدون يالذالكلّية خّريجي قدامى حت رعاية وتهذا بحضور  الشعار يتّم إطالق -
الموضوعة ة النقّي والموارد البشريّ  يشّكلون النتاج النتمائهم إلى التاريخ الماضي للكلّية ومستقبلها بما أّنهم

يجين الخرّ  أن ال يكون حضور الطالب القدامى سوى نقطة انطالق لتفعيل رابطة قدامىآمل العالم...  بتصّرف
 .ُيعت م د عليهاة جتماعيّ ة وا  فكريّ ة قوّ  هؤالء صبحليو 

اليوم تبدأ الكلّية نشاطات عيدها العشرين الذي سيدوم سنة بكاملها بدًءا بمعرض بالتالي، إبتداًء من هذا  -
ن و لّ وال، ا ممتاًزا ذات المذاق الرفيعنبيذً سيكون  20تأريخ السنة الالعلوم والندوات ومؤتمر "نحو التمّيز"، إلخ. 

فليبدأ  .قرنفل العابق في منازل الجّداتالالذي يفوح منه شذا  الزكّي مثل الوردة  والعطرمثل الحبّ القاني حمر األ
 العيد وليستمّر.

 

 جّيدة. 2017أّيها األصدقاء األعّزاء، أتمّنى لكم عيًدا سعيًدا وعيد ميالد مجيد وسنة 


