
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل توزيع شهادات 
، في الساعة 2017تشرين الثاني )نوفمبر(  20الماستر إلى طالب كلّية إدارة األعمال والعلم اإلدارّي، في 

 حرم العلوم والتكنولوجيا. –السابعة مساًء، في مدّرج جان دوكروييه 

 

 حضرات السادة، حضرة السّيدة نائب رئيس الجامعة،

 حضرة السّيد العميد، حضرات السادة المعّلمين،

 من جامعة سان لويس، ،Ellen Harshmann ايلين هارشمان الفخرّية حضرة السّيدة العميدة

 Françoisمن جامعة فرانسوا رابليه  Stéphane Bourliataux-Lajoinieالجواني -حضرة السّيد ستيفان بورلياتو

Rabelais، 

 متخّرج من كلّية إدارة األعمال والعلم اإلدارّي، هذا المساء هو لكم !  111أّيها المتخّرجون األعّزاء، طالب الماستر، وال

ساعة الحقيقة وهي ليست ل، ها قد أتت ئ، والمقّررات والندوات واألوراق والرسامواظبإن لم يكن أكثر، من العمل ال بعد سنتين،
 األخوات واألزواج أو الزوجات، ، اآلباء واألّمهات واإلخوة و أهلكمالموجودون هنا معكم،  ،ّلناسوى ساعة المجد ! لذلك، نحن ك

ساعات من العمل الشخصّي وأحياًنا الجماعّي. خالل ة تطّلبت منكم استثماًرا لشخصكم نشاطركم فرحكم باستكمال رحلة طويل
الدعم  ا بفضل. بفضل جهودكم، ولكن أيًض األعمال والعلم اإلداريّ إدارة ة من كليّ  رشهادات الماست كممنح ، سيتمّ اتبعد لحظ
 باالنجليزية كما تعنيه الكلمة ،مأصبحت نعّبر لهم عن شكرنا العميق،م الذين يجب أن من أساتذتكو وفريقه   من عميدكمالمستمرّ 

دارة ، Toursبالشهادة المشتركة مع جامعة تورز  تسويق الخدمات اخترتموه سواء فيفي المجال الذي  "، معّلمينماستر" وا 
 .بساطةكّل ب اإلدارة ات الجديدة، والتمويل أوة والمحاسبة ومراجعة الحسابات والرقابة، أو ريادة األعمال والتكنولوجيّ الماليّ  مواردال

إلى متابعة المزيد من  ؤّديكنتم قد نلتم إجازة مهنّية ال ت  إذا  الّ إ. في الواقع، فرع آخر في في أحد الفروع أولقد تخّصصتم 
نيل م اإلستمرار حّتى خترتة، إة في الكليّ ة المتينهذه الثقافة اإلداريّ  ا. في حالتكم، بعد أن نلتمة جد  عامّ  الدراسات، ال تزال اإلجازة

 ة ومؤّهالتتقنيّ م مهارات وكفايات اكتسبت مكيعني أنّ في مجال واحد، وهذا  مصتص. لقد تخّص ر من أجل التخّص درجة الماست
م أصبحت مكبأنّ  ن في إدارة األعمال. اليوم، منح الشهادة هو إقرار واعترافمعالجة مجال معيّ م بل التي تسمح لكالتدخّ 

 م.والتي تتوافق مع رغبتك ز التي تستحّقون تبّوؤهال عليكم الوصول إلى المراكا يسهّ ممً  مكمتخّصصين في مجال

ة ليس فقط المهارات ولكن شخصيّ  ماكتسبت مكنّ  أن أقول إ. على هذا المستوى أودّ ينحقيقيم مهنيين جعلكا، شهادة الماستر تثانيً 
ة ت البشريّ ة والمقترحة مع القدراة والتحليليّ المهارات التقنيّ  ون دمجنا، في هذه الجامعة، نسعى لتنشئة أشخاص ية وكاملة ألنّ إنسانيّ 



ع ما يتأّتى من ، وتوقّ ووجود رؤية للعمل الذي تقومون به، رين، وتفكير صحيحمع اآلخ جّيد تواصلأجل  من ،ةجتماعيّ واإل
دارة فريق من  المجازفات، ومواجهة قياس بين الصعبة في بعض األحيان، و ذات الطباع ، ينمختلفال شخاصاألاألزمات، وا 

 مشروع.نجاز دة إلالمحدّ األهداف و ة الخاّص  مقدراتك

ذات الجودة  ر في إدارة األعمالماستحيازة الم بعيًدا نحو يمكن أن تقودك درجة الماستر في كلّية إدارة األعمال والعلم اإلداريّ 
ة في إدارة األعمال"، المهنيّ دكتوراه ال"نحو و ، Sorbonne I والسوربون واحد Dauphine جامعة دوفين عترف بها منم  ال
ة، جتماعيّ ة واإلقدراتكم الفكريّ لحالمكم و ألتحقيق كامل ألنفسكم و  الت تؤّدي بكم ليس فقط إلى مراكز عالية بل أيًضا إلىمؤهّ و 

 ضافة إنطالًقام  ال القيمبداعيين القادرين على تحقيق أفضل الرياديين واإل األشخاص عن أولئك  عالمنا اليوم يبحثة وأنّ خاّص 
 ة.والبشريّ ة الحياة الماديّ  ليومّياتدة من خبراتهم الجيّ 

األعمال في جامعة  إلدارة John Cook ة الفخرّية لكلّية جون كوك عميدال، اإليه ماستمعت وقدنستقبل بيننا، هذه الليلة، في 
عتماد من أفضل وهو ا ة اعتماد كلّيتكم، شرف على عمليّ تي الت Ellen Harshmannإلين هارشمان السّيدة سانت لويس، 

. ا واهتمامك بهاتنكليّ ل دة هارشمان لمرافقتكسيّ ا لك . شكرً AACSBالجمعّية العالمّية العتماد برامج اإلدارة  لة هيوأرقى وكا
. ا ومحيطهاأصدقائه بعالم األعمال، ومنو  بقدامى طالبها ة جّيًداطة مدعومة ومحاكليّ تكون ال شروط االعتماد هو أنّ  إحدى

كّليتكم تعتمد يوم، المنذ ، ولكنالتربية، مين أو بتعزيز البرامج و المعلّ بعميد أو بال فقط مسألة تختّص   اإلعتماد ليسوهذا يعني أنّ 
. من خالل ق ومساعدتها على النموّ تألّ تة لجعلها يجي الكليّ خرّ من قدامى  تمصبحالذين أ 2017للعام  جون خرّ أّيها المت، معليك
دارة نفوذها  ون ز تعزّ ة، كليّ المع  البقاء على صلةمن خالل يجين و أنشطة الخرّ في  نخراطاإل ووجودها في عالم األعمال وا 

األعمال والعلم اإلدارّي الموجودة مسبًقا في كّل أنحاء  إدارةة كليّ م، االنتماء إلى عائلتكبللمطالبة  ون ، وسوف تفخر األعمال
 .لبنان

ذ  نشكر أهلكم الذين جاؤوا يشهدون على حّبهم لكم، ال يسعني إال أن ونحن إذ نهّنؤكم مّرة أخرى ونتمّنى لكم حظ ا سعيًدا، وا 
ئه. يتأّتى من أجل بنا 1920ته في العام نشأجامعتكم كثيًرا من أجله منذ  أطلب منكم أن تبقوا مخلصين للبنان هذا الذي عملت

ين والحرّية والتسامح من أجل لبنان المواطنبالتضامن في ما بيننا جميًعا ومع بلدنا. علينا العمل  قوي ا وصلًباعلينا أن نجعله 
 .لبنان الثقافة وقيمَتي إحترام الجميع والعيش مًعاوالعدالة، 


