
لبروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في الّلقاء ألقاها اكلمة ترحيب 
لجامعّية ا لوكالةلاإلقليمّية  دارةلتعليم العالي اللبنانّي واإلالعاّمة ل مديرّيةمته جامعة القّديس يوسف، والالذي نظّ 

 .2017كانون األّول )ديسمبر(  07في بيروت، في  لشرق األوسطفي ا AUF للفرنكوفونّية

 

 لوكالةلاإلقليمّية  دارةهذه الندوة التي نّظمتها اإلأرّحب بكم في داركم، في جامعة القّديس يوسف في بيروت، إلى 
القّديس والمديرّية العاّمة للتعليم العالي بالتعاون مع جامعة  في الشرق األوسط AUF الجامعّية للفرنكوفونّية

 .في هذه األّيام أن نعمل بروح من الشراكة والدعم المتبادلبالنسبة إلّي  عزاءلمن الإّنه . يوسف

 في الواقع ستتناول هذه الندوة. أمٌر بديهيّ " االبتكار"اسم في هذا الحرم الجامعّي الذي يحمل  إّن الترحيب بكم
ف عند توقّ ال يسعني إال أن أ". لتحسينإلى ا عملّية تدعوسات التعليم العالي كضمان الجودة في مؤسّ  ملّيةع"

يس القدّ  التي استوحى منها ،أو األحسن أي األفضل ،magisة، أصل الكلمة الالتينيّ  هذا المصطلح ألرى فيه
ب، في الالطو  ينمعّلمال من سةكمؤسّ و  كانةكم ،نايضعلعصرنا،  مي التربية فيمعلّ دو لويوال، أحد غناطيوس إ 

الكمال ليس من  ا ألنّ أبد  إليه صل ن لن قيق األهداف، وهذا في الواقعنحو تح ةتواصلالم وضع من الديناميكّية
مع  ناتفكير عملنا و  ة، يجب علينا أن نبتكر في طرق ة المتسامينحو هذه الديناميكيّ  هجولكن لكي نتّ . هذا العالم

نكون مخلصين  ضل لكياألفنحو  ه من الضروري أن نسعىأن أقول إنّ  بل أودّ . مخلصين لما نحن عليه كوننا
ة يتوّجب الهويّ  تتّم المحافظة علىومن أجل أن . راهنلوضع  استسالم اة ليس إلخالص للهويّ فا. لما نحن عليه

 .يات الجديدة التي تبرز باستمرارمع التحدّ  تكّيفتعليها أن 

من دعم تنمية ثقافة الجودة داخل الجامعات  أال وهوندوة الغرض من هذه ال دلحظة عنل وّقفا أن أتأيض   أودّ 
 صبح ضمان الجودةكي يل. ث عن الجودةنتحدّ  حينثقافة ال بالفعل عننتحّدث ا نإنّ  .ةملموس مساندةخالل 

بالتالي . والممارسات تصّوراتجموعة من القيم والمبادئ والجودة، أي مب ثقافة ، يتطلّ كامال  على وجه التقريب
. هذهثقافة الجودة  نميةتمن أجل ساتنا خاذها في مؤسّ ن اتّ مناقشة الخطوات الملموسة التي يتعيّ ا من المفيد جد  

 .اليوم لقاءهذا ال صبو إليههذا ما ي

إّنها تتغّذى بعضها من بعض، . جامعاتنا تتعاون أكثر وأكثر. أشكر كّل واحد منكم على حضوركم هذا الصباح
تنظيم ب ،د أحمد الجّمالمديرنا العام للتعليم العالي، السيّ يقوم وغالب ا ما . عاليوبالتالي تطّور نظامنا في التعليم ال



لوكالة الجامعّية للفرنكوفونّية في الشرق األوسط تدعم الحيوّي ل مكتبوال. باستمرار عهيوتشج هذا التعاون الثمين
 .هذا التعاون بطرٍق متعّددة

بثقافة  ذي ال يتزعزعاللتزامهم ال فريقها،أعضاء مغيزل نصر و دة ندى ة السيّ مي هذا اليوم، وخاّص أشكر منظّ 
ه باالمتنان إلى الناشطين في ورش وأتوجّ . مساحتنا الخاّصة بالتأكيد يتخّطى الذيامعتنا ضمان الجودة في ج

 .وقتهم وخبرتهم العمل الذين يضعون في متناول الجميع

دولّي الو  ، المرجع السويسريّ  Jacques Lanarèsوأخير ا، أوّد أن أشكر بصفة خاّصة السّيد جاك الناريس 
في مجال الجودة، الذي قام بتعديل خطط سفره وعمله لمرافقتنا في هذا اليوم الذي أتمّناه لكم يوم ا مثمر ا ومليئا 

 .بالوعود
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