
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في افتتاح اإلجتماع 
، في الساعة السادسة 2017كانون األّول )ديسمبر(  12الذي ُيعَقد مع رؤساء المدارس، في  السنويّ 

 والنصف مساًء، في مدّرج بيار أبو خاطر، حرم العلوم اإلنسانّية.

 

نّواب رئيس الجامعة، حضرات يطيب لي، مع أسرة جامعة القّديس يوسف بأسرها، أن أرّحب بكم، . 1
المعلومات والتوجيه، تحت قّبة حرم العلوم اإلنسانّية في جامعة  دائرةدراء والمعّلمين وزمالئنا في والعمداء والم

الميالد والسنة الجديدة  تسبق عيد التي فترة األسابيعفي ، أسوًة بلبنان والعالم، دخلت القّديس يوسف التي
رّحب بكم في داركم. وكما يقول لنا تقليد محاربي قبيلة ن جميًعا هذا المساء، كالعادة، لن. نحن مجتمعو 2018
من  Adamuرقصة فخر واعتزاز ُتدعى "أدامو"  كينيا" في أفريقيا الذين يقّدمون مًعافي " Massaiماساي 

لننقل إليكم و أيًضا حولكم لنعّبر لكم عن سعادتنا باستقبالكم مّرة أخرى  أنفسنا نحن تحّلقتكريم زّوارهم، ن أجل
للعمل الذي تقومون به فيها. نوّجه إليكم شكًرا وّدًيا لمجيئكم كي  تقديرناتقديرنا لمؤّسساتكم المدرسّية وكذلك 

 بها جامعتنا.شارك، مًعا ومعنا، القيم الُمضافة األكاديمّية والوطنّية التي تتمّتع تن

حول التعديالت في  46لما تسّبب به القانون أوّد، في هذه المناسبة، أن أُعرب لكم عن تضامننا كجامعة  .2
مع الهيئة التعليمّية الشقاق من و عدم استقرار على مستوى اإلدارات المدرسّية، من  والرواتب سلسلة الرتب

لقدر من اآلالم ان الحكومات في العالم تسّبب هذا ال نرى الكثير منحن قلق من جانب األهل. الو 
ر حجم تأثيرها ونتائج السلبّية. إال أّنني متأّكد أّن  هاواإلضطرابات اإلجتماعّية على إثر اّتخاذ قرارات لم ُيقدَّ

ف والتي تلعب دوًرا وطنيًّا يشّرفها ويشرّ  ،الصلبة مثل صخر لبنان ،مؤّسساتنا المدرسّية اللبنانّية الخاّصة
 امع استمرار نجاح مهّمته صحيحوترسو عند الميناء ال هذا المصير المشؤوم حبطتُ بالدنا، ستعرف كيف 

 اليوم.  تنازلخالل سنوات حرب اآلخرين على أرضنا، ولن ن يمةعز ال هأظهرنا وبّينا هذ لقد. وازدهارها

على  كما ،المدرسةعلى مستوى  بفترة صعبة بأّن الرسالة التعليمّية ذات البعد الوطنّي تمرّ  هذا ألقول لكم .3
والتي  ،جامعة اليوم 45 الجامعات وهي إلنشاء مفرطنأمل أن يكون التعميم ال بحيث ،مستوى الجامعة

مستوى شهرة الدبلوم ، هذا التعميم لن يصّوب ضربة قاتلة على جديدة ةإثني عشرة جامعفتح  طلبات هاتتجاوز 
ة لمراجعة الدبلومات، ة والدوليّ من الحكومات والشركات الوطنيّ  النداءات التي تصلنافي لبنان والعالم.  اللبنانيّ 
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 العديد من الشركات ال تعترف سوى  اسمنا وأنّ  حالالبعض يحاول انت ، تظهر أنّ باسم جامعة القّديس يوسف
في تنشئة  توّرعفي هذا السياق، نحن ال ننا. جامعت ة، من بينهالبنانيّ  جامعات تمنحهادبلومات  4أو  3ب 
 ي يتمّتعون به.ذواإللتزام الوطنّي ال عن روح المبادرة تهم، فضالً هار معرفتهم، ودرايتهم، وملين بمؤهّ يجين خرّ 

مّنا، يتّم عملنا الجامعّي في اإلّتجاهات التالية : في  (ةأجل تعزيز تنشئة كّل واحد) أصدقائي األعّزاء، من .4
المقام األّول نحن نواصل مشروعنا في اكتساب إعتماد ضمان الجودة على مستوى الجامعة ككّل على أمل 
أن يكون هذا اإلعتماد الذي يقول إّن جامعة القّديس يوسف تلّبي بشكٍل إيجابّي المعايير األوروبّية للتعليم 

، وذلك بفضل فريق توجيهّي فّعال يقوم بما يلزم 2018األخيرة من العام  وف يجري في األشهروالبحث س
، والمعهد العالي للهندسة في بيروت، وكلّية لتحقيق هذا الهدف. أذّكر بأّن كلّياتنا، كلّية الهندسة في بيروت

، سياق. في هذا العتماد الدوليّ ي اإلا فأيًض هي تشارك إدارة األعمال والعلم اإلدارّي، وكلّية الطّب والصيدلة 
 12 ، المرتبةأفضل مرتبة جامعة في العالم ونحن نصل إلى 500أفضل نا في قائمة تمكانعلى تأكيد ال يتمّ 

لسهل بالنسبة إلى جامعة ا وهو ليس باألمر "سايموندن كواكيرلي"ا لتصنيف ة وفقً عربيّ جامعة  950من أصل 
 ة.يّ فرنكوفون

على اختيار  منتسبينحول الدوافع التي تحّث ال أجرت إحدى كلّياتنا دراسة إستقصائّية في هذا السياق، .5
ا، قّوة الدبلوم وثانيً  جامعتنا جامعة القّديس يوسف : في المقام األّول إّنه تكوين الشخصّية والروح الذي توّفره

هذا الدافع . الفرنكوفونّي لجامعة القّديس يوسفا، الطابع الذي تّم الحصول عليه واالعتراف به دوليًّا، وثالثً 
ة من نظامنا الذي ، ولكن كنقطة قويّ األخير ننظر إليه باعتباره ورقة رابحة ليس فقط للجامعة وتقليدها اللغويّ 

تخّرج من جامعة القّديس الم ألنّ  ةاثنين أو واحد علىثالث لغات وثالث ثقافات وليس تنشئة ب لطالبيقّدم ل
في  الطالبّية ه وحياتناالعالم كلّ  مساحتنا هيين. تن ثالث لغات بدال من اثنأن يتق، يجب بذلك رذكّ نو يوسف، 

أّن  ،عتقدها لما ن، خالفً والالدراسات. تخيّ  من دون التشكيك بجدّيةفرد،  ة كلّ حريّ  داخل الجامعة تهدف إلى نموّ 
حدة اليوم في كندا والواليات المتّ  ون عملي ة من جامعتناات الصحّ كليّ  قدامى طالب يج منخرّ  2000أكثر من 
. هذا في دول الخليج العربيّ  ون عملمن مهندسينا ي الطالب، إن لم يكن أكثر من ألف ة. مئاتاألمريكيّ 

 فكرةً  في دوائر مغلقةإال  العملدرون تقّدم تنشئة لمهنيين ال يق فكرة أّن جامعة القّديس يوسف اإلشعاع يجعل
 .عفا عنها الزمن
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 1843العام ست في تأسّ  إنضّمت مدرسة مرموقة جديدةة، جاه من تطوير الثقافة الفرنكوفونيّ هذا االتّ في  .6
باإلضافة ة مهنيّ ة فرنسيّ ، التي تمنح إجازة ESMOD األزياء تصميم : إّنها مدرسة ساتنامؤسّ  في باريس إلى

الذي و  الفنون الجميلة الذي سيتوّفر لدينامجال  إّنه. تمنحها جامعة القّديس يوسف ة مهنّيةلبنانيّ  إلى إجازة
ا، ة قريبً معماريّ ع قيام دراسات من المتوقّ نفسه،  المجال ه فييجذب المزيد والمزيد من الطالب، مع العلم أنّ 

طالق  إلى  ءالبتروكيمياو  وقد أضيف اختصاص في الكيمياءلموسيقى. في التصميم الجرافيكي ومعهد ل إجازةوا 
ن منفتحون على لغات أخرى، ، نحنا ناطقون باللغة الفرنسّيةة. ألنّ العلوم الهندسيّ  صات فيقائمة التخّص 

إطالقها في  سيتمّ ط المتوسّ حوض البحر األبيض  بالدفي  طبخفّن ال تناولتليزّية جغة اإلنفهناك إجازة باللّ 
ة في إدارة اإلنجليزيّ غة اللّ ب ، باإلضافة إلى اإلجازةIGE إدارة األعمالفي معهد  2018 (سبتمبرأيلول )

جازة، األعمال التجارية والعلم اإلداريّ  ر والدكتوراه في شهادات الماستة وسلسلة من في الدراسات المصرفيّ  وا 
ة أو ا بالفرنسيّ صاالت التي يمكن أن تكون إمّ واالتّ  التربوّية العلومة، و مجال التغذية، والموارد البشريّ 

 قينلتصنا يجب أن نبقى محقيقة أنّ  ف عندتوقّ  الجديد ال يأنّ  نالحظ جّيًداة. العربيّ غة اللّ ى بة، أو حتّ اإلنجليزيّ ب
في المائة من الوظائف الحالّية من المتوّقع أن  40 أنّ  نعلمنحن . لألعمال قتصاديّ  واإلجتماعيّ اإل المسارب

ذكاء آلّي و  رقميّ كّل ما هو ب لصالح وظائف جديدة مرتبطة خصوًصا افي غضون عشرين عامً تختفي 
صطناعيّ و   .ستحقاقجاهزة لحلول هذا اإل كون يتوّجب على الجامعة أن ت .ا 

لعقد هذا  (ديسمبر)كانون األّول  شهر بدايةة الكبيرة قادنا في رنكوفونيّ نا إلى أسرة الجامعة الفءانتماإن . 7
 كانت هذهقد . و "فرانسكوليج دو في ال"مدينة األنوار، و في باريس،  اجتماع مجلس الجامعة االستراتيجيّ 

ة الفرنسيّ ة ة والسياسيّ جتماعات مع شركائنا األكاديميين وكذلك مع السلطات التعليميّ مناسبة لعقد سلسلة من اإل
التي  جامعة القّديس يوسف رائدتها هية لبنانيّ ة يّ جامعة لفرنكوفونيّ  اقرار، دعمه بشكلالتي أعربت، 

، حيث العددقاتنا مع فرنسا، من عالإّن . الفرنسيّ  الجامعيّ  إلطارل لةكمّ كون مأن ت ،منذ تأسيسها ،استطاعت
 إجازةامج نأكثر من خمسة عشر بر مين وباحثين في السنة، و معلّ من   زائرذ فرنسيّ اتأس 300أكثر من ب ترتبط

 يّتجهون  ينلنقّ طالب متو  لدورات تدريبّيةإرسالهم  تمّ ب الأكثر من مائتي ط، و ضمن شهادات مشتركةوماستر 
يقيمون أبحاثهم ناك العشرات من طالب الدكتوراه هو ي، ة في المجال الطبّ ات فرنسا وخاّص أفضل كليّ  نحو

الذين يشاركون في  جامعتنا ساتذة منا العديد من األة وأيًض مشترك مع الجامعات الفرنسيّ تحت إشراف 
شهر تشرين األّول ، في سنةلا ههذة، توضيح هذه الديناميكيّ من أجل . و ّيةبحثمشاريع قيام بالتدريس وال
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مسابقة الكبرى ال نجحوا في ESIBفي بيروت  هندسةلل العالي عهد( الماضي، أربعة طالب من المأكتوبر)
 الشهادة حيازةر طالب آخرين إلنهاء دراستهم و اختيا تمّ و الشهيرة في فرنسا،  "بوليتكنيك"مدرسة ال التي أجرتها

ة المدرسة المركزيّ  مثلالمدارس الكبرى في فرنسا  من إحدىفي بيروت و  هندسةلل العالي عهدمزدوجة من المال
ره جامعة الذي يمكن أن توفّ  األكبر الخيرو  تهاوصالبة عالقاتنا على استمراريّ  هذا يدلّ  المناجم. كلّ مدرسة أو 
ز باستمرار تتعزّ  من خالل عالقة ةوالمهنيّ  ةوالفكريّ  ةيّ نسانهم اإلنشئت، في تمكتالميذلطالبنا،  قّديس يوسفال

 مع فرنسا.

 .تالميذكمفي هذا السياق، اسمحوا لي أن أقّدم لكم بعض األرقام واألخبار بشأن طالبنا، 

 في كلّية الحقوق : -

حائز على جائزة مسابقة الدخول إلى السلك القضائي )فقد حصلت كلّية الحقوق والعلوم السياسّية على  11 *
 ُقبلوا من بين الحاصلين على الجائزة( ؛أكبر عدد من المرّشحين الذين 

 أولى في امتحان الدخول إلى نقابة المحامين في بيروت. مراتب 6 -

تّم توظيفهم من قبل منّظمات دولّية مثل منّظمة األمم المّتحدة من قدامى جامعتنا  4 الترجمةفي مدرسة  -
 والبنك الدولّي والهيئة العليا العالمّية لالجئين.

 الفندقّية المدرسةي ف -

، فاز طالبنا بالميدالّية HORECA"هوريكا" لصناعات الغذائّية والتجهيزات الفندقّية المهنّي لمعرض الفي * 
مقّبالت ال في تحضير شابّ أفضل طاٍه ؛   Art of Serviceالذهبّية في أربع مسابقات : فّن الخدمة 

أفضل طاٍه شاب في تحضير  ؛ الطبخ عبر البّث المباشرفي  شابأفضل طاٍه لبنانّية الساخنة والباردة ؛ الّ 
 لسندويشات.ا

-تّم قبولهم في جامعة باريس في المؤّسسات اإلجازة في المعلوماتّية وتطبيقاتها * ثالثة من الخّريجين نالوا
" أنظمة المعلوماتيّة والتكنولوجيّات الحديثة"لمتابعة برنامج الماستر في  Paris-Dauphineدوفين 

 تصنيفهم في المراكز الخمسة األولى من صّفهم.وتّم 
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جوائز في  واطالب ُمنح  أخرجها  أفالم 5المسرحّية والسمعّية المرئّية والسينمائّية،  الدراسات معهدفي  -
 مسابقات وطنّية ودولّية :

 FOMO* "فومو" 

 Khousouf* "خسوف" 

 .في مهرجان الفيلم الدوليّ  NDUأفضل فيلم وثائقّي فاروق جّمال" :  –* "رندة 

 أستاذ حائز على جائزة :

 هادي زّقاق 
 نال الجوائز التالية : (تجعيدة 104)فيلم "يا عمري"  -1

 2017للسينما العربية، السويد،  Malmoمهرجان "مالمو" ، جائزة لجنة التحكيم -
 2017األميركّية، أطّباء بال حدود في مهرجان األفالم، الواليات المّتحدة جائزة اإلستحقاق،  -
 2017، الواليات المّتحدة األميركّية، طّباءألجوائز ، جائزة تقديرّية -

كأس الفرنكوفونّية عن أفضل فيلم وثائقّي في كانون نال  فيلم "كمال جمبالط، شاهد وشهيد" -2
 .2016األّول )ديسمبر( 

  تّم جمع جوائز على مستوى  في كلّية العلوم

 : المعّلمين

 جوقةة أعضاء ، جمعيّ اللبنانيّ  الفرنسيّ  ز العلميّ جائزة التميّ ل" ااختياره مرّشحة تمّ ماري عّبود مهّنا :  -
 "لبنان - الشرف

 لتقّدم العلوم اللبنانّية للجمعّية 2016جائزة التمّيز المهنّي في البحث العلمّي ميراي كالسي عّواد :  -
(LAAS)  ؛ 

 الطالب :

 (LIRA) الصناعّيةالبحوث  إنجازاتجائزة سالي القنطار )طالبة دكتوراه( :  -
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 ألطروحة دكتوراه Eiffelناي الخوري : منحة "ايفل"  -

 ؛ ألطروحة دكتوراه من وزارة التعليم العالي والبحوث في فرنسا فيوال باسم وجويل سالمه : منحتان -

 طالب ما بعد الدكتوراه :

 (LIRA) الصناعّيةالبحوث  إنجازاتئزة جا :هبة راجحة  -

 ؛ (LIRA) الصناعّيةالبحوث  إنجازاتئزة جاجان األشقر :  -

 في مجال اإلبتكار

في  6و  2017-2016في السنة األكاديمّية  2سنوات، منها  3براءات إختراع تّم الحصول عليها منذ  9 -
 )السنة الجارية(. 2018-2017السنة األكاديمّية 

 

 واألصدقاء األعّزاء، أّيها الزمالء

واإلقتصادي الذي يحيط بنا ويسيء إلى أسرنا، أظهرت جامعة  اإلجتماعيّ في مواجهة عدم االستقرار  .8
، نشّكل مًعا ضطّرًبامعنا وعندما يكون الحاضر مالقّديس يوسف وال تزال أّنها حاضرة هنا بتضامن مع مجت

 7في االرتفاع، من ميزانّيتنا للمساعدة المالّية تستمّر األمان لطالبنا الذين يستحّقون مستقباًل أفضل. وهكذا، 
، وهذا لكي ال نطفئ وهج األمل في 2016/17في نهاية العام  ،مليون  18سنوات، إلى  5قبل  ،دوالر يون مل

 ساته في جامعة القّديس يوسف.قدرة على متابعة درامنفس كّل شاب لديه رغبة و 

نا لم في مواجهة عدم االستقرار السياسّي واألمنّي، إستمّرينا في إدانة اإلرهاب الذي ضرب منطقتنا، ولكنّ 
مثل  الطالبّية، الحياة دائرةذها ة التي تنفّ ة والمجتمعيّ ف عن تطوير العديد من برامج التنمية الشخصيّ نتوقّ 

 أماكن النقاش، وبرلمان الطالب، والمحاضرات، و خمسينة التي تخّطى عددها الجتماعيّ ة واإلاألندية الثقافيّ 
لة التي تساعد على تمكين شبابنا ومّدهم بالمسؤولّية االفعّ  تنا في التربيةباإلضافة إلى منهجيّ  ذلك ، وكلّ ونواديه
لى التحليل والتمييز والحكم القدرة عب جبولةة ميّ ة ومواطنوروح نقديّ في طالبنا ة مستنيرة شخصيّ  وتنمية

التي ال يمكن ألحد أن إّنها العالمة الفارقة التي تسم جامعة القّديس يوسف و التضامن مع شعبنا. و  الصائب
  يعيد النظريسوعيّ  تربويّ سة للتعليم العالي مدعومة بتقليد قرون كمؤسّ   تنفيذها منذسرّ نملك والتي  هانسخستي
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يمانه من دون أن ي تالئًما مع عالمنا وأهدافنا في التنشئةكون مي د لكيجدّ نفسه ويتفي باستمرار  فقد روحه وا 
 بالمستقبل.

ا  المدخل عنديبة التي تسّلمتموها قالح ا ألفت االنتباه إلى أنّ أنو  م كلمتيتوأخت .9 تحتوي على هدّية رمزّية جدًّ
 بشارة جامعة القّديس يوسف مرفقاألصلّي د جواز سفر من الجل الفغ ،م جامعة القّديس يوسفلك هاتقّدم

USJ  جامعة القّديس يوسف :  يجخرّ  كلّ التالي الذي نتمّناه لشعار الوUSJز التميّ  نحو ، جواز مروركم ...
مصطلح الالتينّي المستوحى من  تمّيزنا ولكن في العصر الحاليّ  اجترًّ مأصبح هو مصطلح ز هذا التميّ 
magis ة، وهذادوليّ  إستقصائّية ا لدراسة، وفقً معلمّ  12أفضل  أحد وهو دو لويوال، غناطيوس يس إ لقدّ ل 

األعلى واألنبل، ويحّث للتوّجه نحو األكثر واألفضل في  نحو صبويعني أكثر وأفضل، وهو ي المصطلح
في هذه الروح قّدمت جامعة وفي اآلخرين.   حياة، في ذاتههو مصدر كلّ  المعرفة والكفايات، واإليمان بمن

نا وطنل ازً تميّ لون لوا ويشكّ شكّ  نسانّية،اإلو  يتمّتعون بالكفاءةتقّدم تنشئة لشباب ال تزال و  USJوسف القّديس ي
نً   .غدرجال ونساء ال تكّون التي المدرسة من ته قوّ  يستمدّ  ز  تميّ وهو في حاضره ومستقبله،  امدوَّ

 

 عاشت المدرسة الخاّصة في لبنان، عاشت جامعة القّديس يوسف.

 .2018مجيد وعام سعيد عيد ميالد 


