
التاسع السنوّي كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، خالل حفل العشاء 
 Alقاعة الثريا   – Beach Rotanaلرابطات الخّريجين في أبو ظبي، في فندق "بيتش روتانا" عشر 

Thuraya Ballroom الثامنة مساًء.، في تمام الساعة 2016نيسان )أبريل(  14، في أبو ظبي، في 

 

 قدامى أبو ظبي : قّوة من أجل إشعاع جامعة القدّيس يوسف !

ويمكن . عن طريق القدوة تعليمها واقعبيس يوسف ة جامعة القدّ خصوصيّ تتمّيز ولفترة طويلة، فترة طويلة  خالل
م هذا األمر بكلمات  أن ُيت   والتفاؤل واالنضباط والتصميم والعمق الصبر  : األهمّية ها في غايةا ولكنّ بسيطة جد   رج 

عمل، والبحث حّيز إلى ونقل المعرفة  ،والمواطنة والحوار والحّس المنهجيّ  ،الممارسة النقدّية للفكروالصرامة، و 
 لجيااأل وتستمرّ  يستمّر طالبنا الشباب في التنشئة الدائم في هذا الجوّ  .الرعايةو  واإلصغاء ،لفضاأل عن

أخرى  والمتخّصصين في مجاالت   لمهندسين والصيادلة واألدباء واألديباتوالمحامين وااء جديدة من األطبّ ال
 .والتواصل وااللتزام المهنيّ  ز في المهارةشعلة التميّ  بتناقل

من جامعتنا في الذي تّتبعه جامعة  القديس يوسف في كّل زمان، فإّن قدامى الخّريجين  إذا كان هذا هو الخطّ 
هذا التعليم  ذين يتمّتعون بالكفاءة، فيشّعون الشهود ال عرفوا كيف يكونون في جميع أنحاء العالم  لبنان والمنتشرين

 همنشاطعكس تي توال اي نالوهتال شهادةإلى ال ة تنشئتهم كقيمة مضافةهو دليل على أهميّ  نجاحهم. وهذه التنشئة
 ف المهنّي وتأوينلتكيّ ضرورّية من أجل ا ة تنشئة مستدامكلّ د لينجحوا في حون بشكل جيّ مسلّ إّنهم . األكاديميّ 

 .معارفهم

ثنون ت  ال ًيس ،المجتمعين في رابطة القدامى ومن خاللها ،إّن قدامى طالب جامعة القّديس يوسف في أبوظبي
التي  اليوم، الجامعة. تشعّ  وقيمها يس يوسففهم في طليعة القدامى الذين يجعلون جامعة القدّ . من هذه القاعدة

ومن  تكون قريبة من الجامعةالتي تصّر على أن فخورة برابطة القدامى  ،تواصل تنشئة أجيال تتمّتع بالقيم
أيًضا ، و (في هذا العام 2900) ةدراسيّ نح م  ها الحاصلين على ة لطالبالمساعدة الماليّ ب حاجاتها في ما يتعّلق

 في تأدية رسالتها تجاه ستمرّ يس يوسف أن تمعة القدّ واجب جا.  والهيكليّ األكاديميّ  هاتطوير في ما يتعّلق ب
 .القدامى كما أّدتها تجاه لشباب اللبنانيّ ا

لسلطات  شكًرا! حّتى اليوم على الرئاسة الّلجان الذين توالوا و رؤساء الشكًرا لجميع ! أوّجه شكري لكم جميًعا 
 ! مارةاإل


