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 حين اخترتم متابعة دراستكم في جامعة القّديس يوسف في بيروت ! عاديّ  بخيار   تقوموا إّنكم لمسأستهّل كلمتي ألقول لكم 

 
والبحث العلمي  مللتعلّ مرموقة جامعة أصبحت مؤّسسستنا التي أنشأها اآلباء اليسوعّيون سنة،  143 منذ ما يقارب. 1

 .أو طائفيّ  جتماعيّ إ إقصاءدون أي من مفتوحة للجميع  أن تكون  أخذت على عاتقهاجامعة إّنها  .وخدمة المجتمع
وزيارة مختبرات  ماالستماع إلى أساتذتكمن خالل ، و من سبقكم من الطالبمع  تواجدكممن خالل تبّينون هذا األمر ست

المجاالت  للمستقبل في خاّلق اا مركز   ،منذ تأسيسهاو  ،اكانت دائم   القّديس يوسفجامعة  البحوث والمكتبات. نقول إنّ 
في  ،100،000أكثر من وهم ، دامىقها الو يجخرّ يعمل ! في جميع أنحاء لبنان وحول العالم،  اع  ة األكثر تنوّ المهنيّ 

دينالمو  ينتضامنمال األشخاص ها عائلة كبيرة من. إنّ الصالح العامّ  في خدمةة ة والعلميّ المجاالت المهنيّ   بالكفايات. زوَّ
 
ا من . 2 في جامعة القّديس يوسف، ستختبرون ماهّية الجامعة. هذه التجربة  بيالطالّ  الجسممن خالل كونكم جزء 

)وهي كلمة  magisتقليد تربوّي يسوعّي قائم على أساس األفضل في جامعة القّديس يوسف تستند إلى ة األكاديميّ 
ا، رجاال  ونساء ، أن نتطّور ونتقّدم، يعني أن نصبح طالب ا أفضل، ومعّلمين  تعني أكثر أو أفضل( وتسمح التينّية لنا جميع 

من دون حساب من أنفسهم  ن حقيق قدر أكبر من العدالة ويبذلو تغيير العالم باّتجاه تفي أفضل ومواطنين أفضل يرغبون 
 والعالم من حولهم. الذاتّيةظروفهم تحسين خير اآلخرين، وبالتالي أجل 

 
م تأثير هائل على مستقبلنا، ألّنكم، كخريجين من جامعة القّديس يوسف، سوف كسيكون ل منليوم، إّنكم أنتم، طالب ا. 3

الذي تمّيز به لبنان وال يزال يتمّيز. وقد أصبح رأس و  تجّذر في لبنانجزّأ من رأس المال البشري الميت تصبحون جزًءا ال
مثل هذا  كوينزالت تؤّدي اليوم دورها في ت لألّمة، وقد أّدت جامعة القّديس يوسف وما اهذا، مع مرور الوقت، تمّيز  المال 

أنتم حى من رأس المال هذا وتشّكل أكبر ثروات بالدنا. الرأسمال. الكرم واإلبداع واالنفتاح والبراعة هي عالمات ال ُتمّ 
دين بالتنشئة التي الطالب ال موها من جامعة القّديس يوسف وليس من شهادتكم فحسب، أنا واثق أّنكم سوف بتاكتسمزوَّ

 كيف رى بفارغ صبر أل ع، أتطلّ بعد ذلك تكونون ُبناة حضارات نفخر بهم. مهما كان مجال دراستكم، ومهما كان مساركم
 خير المجتمع. ا من أجلالعمل مع  ا حيث يمكننا جميع   ا ورعاية  وترحيب   الع ااطّ و  خبرة بلد أكثر تشييدفي  ون ساعدست
 
 . أوّد أن أقّدم لكم سّت نصائح يمكنكم اّتباعها لتحقيق أهداف التنشئة والدراسة في التخّصص الذي اخترتموه :4

مالُمق يهناك بالطبع التعّلم األّول. تعّلموا تكونون. ولكّن التعّلم يتّم على مدى الحياة ويسعى إلى زيادة معرفتنا كم حيث سل دَّ
 اكتسابه. كيفّيةو تعّلم الومهاراتنا، وخاّصة تلك القدرة على اكتساب طريقة 

الدراسات في جامعة القّديس يوسف ليست صعبة لمن يطّبق طريقة العمل اليومّي الذي يساعدنا  .قوموا بالعمل التطبيقيّ 
 القيمة الفكرّية واألخالقّية الدائمة.على اكتساب 

 
  



أن تصبحوا متطّوعين  المجال لكم تيحالتي ت المتنّوعة تقّدم الجامعة مجموعة واسعة من األعمال قوموا بالعمل التطّوعي.
"عملّية اليوم السابع" سوف تكتشفون مجتمعكم  معروفة باسممنّصة واسطة من أجل الصالح العاّم والمّجانّي. وهكذا، ب

؛ لن ُتصابوا  إنسان طّيبهو  وتساعدون من هم بحاجة إلى المساعدة وسوف يتبّين لكم أّن اآلخر، الفقير والمهمَّش،
 .التي ستحصلون عليها النتائجأمام بخيبة أمل 

 كمة تصميميعتمد على كيفيّ   فيها خدمتكمتمّ مستقبل لبنان والبلدان التي ست ألنّ  ،واحلموا أحالًما كبيرةإبتكروا. فّكروا 
 .جديدةالات تكنولوجيّ الفكار و لأل

غات الثالث األساسّية التي يتوّجب على كّل طالب في جامعة القّديس يوسف أن يمتلكها : ، على األقّل اللّ غاتال تهملوا اللّ 
وحّتى جوازات سفر للدخول إلى العالم المهنّي بسهولة وضمان. الّلغات هي  نقاط قّوةواإلنكليزّية. إّنها والفرنسّية العربّية، 

 أدوات الكتساب الثقافات باإلضافة إلى ثقافتكم األصلّية.
تمّثل ة و والسياسيّ  الثقافّيةو ّيته المجتمعّية دتعدّ عه و ل لبنان في تنوّ تمثّ  قّديس يوسف هي جامعةجامعة ال .لتكن لديكم معارف

 أكثر.فأكثر  يزداد عددهم والذين دوليّ على الصعيد ال ينلتنقّ مال الطالبيتخّطى لبنان ب ما
ف ، والتعرّ ضّيقةاألنا المحور فرصة للخروج من لها ة. إنّ الحياة الطالبيّ  تي تقترحهاشاركة في األنشطة الفي الم وادال تتردّ 

 .الكلمة هذه يستحقّ  حقيقيّ مشترك عيش على الجميع وبناء 
 
ة اإلنسانيّ  ،العمليّة اكتساب القيمعلى التميّز و التنشئةم في على تحقيق أهدافك يوسف. سوف تساعدكم جامعة القّديس 5

:  الذي قال George Bernard Shaw البريطاني الالمع جورج برنارد شو أستوحي هنا من الكاتبو . ةة والفكريّ جتماعيّ واإل
 ".؟ ال سأل لم  ون كما ينبغي أن تكون  مورنحلم باأل؟ نحن  لماذا ون سألكما هي وي مورينظرون إلى األشخاص "بعض األ

 .وقائعوتصبح  مأحالمكستتحّقق  هاومع فيها ينعم، لم  ال، وجامعة القّديس يوسف هي المساحة الت
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