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 مع الجامعات األخرى ؟ جامعة القّديس يوسف ما الفرق الذي ُتحدثه

عندما  رق الف حِدثت   ثلثة عناصر على األقلّ  ذكرون ي بنا الذينصوت طّل ب تكّلم، سألإلجابة على هذا السؤال
 :نفسه  السؤال طَرح عليهم هذاي  

العنصر األّول هو قيمة الشهادة نفسها التي تمنحها الكلّيات وسائر مؤّسسات الجامعة، وهي شهادة معَتَرف 
سوق العمل ؛ إلى  تيّسر الوصول من دون استثناء هي جوازات مروركّل شهاداتنا . بتمّيزها وقيمتها الكبرى 

حتساب بالنظام األوروبّي ال قرّ ول التي تلبنان ومن جميع الدوهي م عَتَرف بها من وزارة التعليم العالي في 
اا الواقع هنا، في العالم وفي . الدول التي تتبع األنظمة األمريكّية والبريطانّية ها، بما فيألرصدة وهي كثيرة جدًّ

 .يوسف يتّم اإلقرار بصّحة شهادات جامعة القّديس ،يجينا يعملون عشرات اآلالف من خرّ حيث العربّي، 

العنصر الثاني هو تكوين ذكاء الشخص ؛ في جامعة القّديس يوسف، المسألة ال تتعّلق بحشو الرأس بالمعرفة 
اّب كيفّية التفكير شكّل  تكوين العقل، وهذا يعني تعليم ّنها تتخّطاها لتعمل علىدة في كّل مكان، ولكالموجو 

المشاكل ومعرفة كيفّية و  التصّدي للصعوباتالصعوبات، ومعرفة كيفّية إيجاد الحلول، و  في مواجهةوالتصّرف 
، تاريخ قديمهذا في مؤّسسات أخرى، ألّن جامعة القّديس يوسف تأتي من  تمّ ونادًرا ما ي. ةعادلال األحكامإصدار 

في ما  ليسوعييناسّر : نسّميه هذا ما . لى جيلوتستند إلى تقليد تربوّي طويل تنقله إلى معّلميها من جيٍل إ
 .متعلييتعّلق بال

باإلضافة إلى ف. كبيًرا الغويًّ  مخزوًنامعة القّديس يوسف لطّلبها العنصر الثالث هو الّلغات الثلث حيث تقّدم جا
تسعى الجامعة إلى إتقان الّلغة اإلنجليزّية، بينما تقّدم دورات  -وهي الّلغة األساسّية للتعليم  –العربّية والفرنسّية 

إتقان عّدة لغات هو وسيلة ممتازة : تتنّوع فوائد الّلغات الثلث في سوق العمل . تنشئة كاملة بالّلغة اإلنجليزّية
غوّية بشعبّية كبيرة في القطاعات والمجاالت المتنّوعة تحظى المهارات اللّ و . لى وظيفةلزيادة ف َرص الحصول ع

 ...والخدمة العاّمةمثل السياحة، وخدمة العملء، والتجارة، والرعاية الصحّية، والفندقّية، 

 

 



 ماذا عن المؤّسسات التي أّدت إلى تأسيس الجامعة ؟

أرادوا تلبية بمساعدة فرنسا الرسمّية في تلك الفترة، ، 1875ي العام الذين أّسسوا الجامعة ف اآلباء اليسوعّيون 
جون من المدارس اللبنانّية في تلك الفترة ولم خرّ تتنشئة عالية إلى الشباب الذين كانوا يإعطاء حاجة أال وهي 

أرادوا . نخبة فكرّية في مختلف مجاالت المعرفة بأن يكّونوا عات، مع اإلهتماميكن يتسّنى لهم اإللتحاق بالجام
تنشئة ذات جودة عالية للمساهمة في التطّور المهنّي والشخصّي لكّل شخص وللبنان أيًضا كوطن ودولة منذ 

يقول إّن جامعة القّديس يوسف هي  والشعار .والهندسةوهكذا، تأّسست كلّيات الطّب والحقوق . 1920العام 
 .وشّرعته وبنتهالتي اعتنت بلبنان، 

 أهدافكم للذكرى المئة وخمسين سنة على تأسيس جامعة القّديس يوسف ؟

وتتكّيف برامجنا  نسهر أيًضا على أن تتطابقو . نحن نستمّر في التأّكد أّن برامجنا ما زالت تتمّتع بالجودة( 1
 .تظهربدأت   عشرات الِمَهن ستختفي لصالح ِمَهٍن جديدةألنّ  العمل مع ما هو مطلوب من سوق 

 ة لطّلبها، هيجتماعيّ ة واإلة والسياسيّ ة الطائفيّ التعدديّ  حيث من ، جامعة القّديس يوسفإنّ  لم،كما نع( 2
ة واإلحترام جميع طلبنا على روح المواطن لذلك سيكون لدينا عمل دائب لتنشئة. ليوملبنان ا ّما هوص عملخّ 

 .المتبادل من خلل اإلصغاء والحوار

، ستفي بمعايير التخطيط لها األحرام الجامعّية الجديدة التي تمّ ارات أو ، مثل مواقف السيّ البناءمشاريع ( 3
 .الجامعة الخضراء


