
سف في بيروت، في الحفلة الراقصة التي كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القدّيس يو

، 2018، في األّول من شهر حزيران )يونيو( بيروتالعالي للهندسة في  المعهدرابطة قدامى  أقامها مهندسو
 في كازينو لبنان.

 

حظة هي هذه الل   ألن   ESIB بيروت العالي للهندسة في المعهد وُيحييها مهندسُيسعدنا دوًما المشاركة في الحفلة الراقصة التي 
 المعهد العالي للهندسة طالب ألن   ملتقي بكنأن  ُيسعدنا دوًما. نفسها المهنةو  نفسه معهدال الشمل بين زمالء لم  ت زةممي  لقاء لحظة 

خيار وال، ةة والتكنولوجي  الحلول التقني  يجاد إأفضل من أجل االلتزام و ، دةة الكفاءة المؤك  كلي  ، المعهد م يمث لون همثل اآلخرين، إن   واليس
 .بيروتيس يوسف في القد  جامعة  تكم،جامعلى ا  و  عهدكمنتماء إلى ماإل خيار، واإلنساني   مواطنال بنانلمن أجل صريح ال

 سنة ُدفعةيجي المستقبل من ة خر  ا، وخاص  واألصغر سن   القدامى يجيناء، الخر  األصدقاء األعز  ها ا، أي  يكم جميعً اسمحوا لي أن أحي  
ار، : الذين نكر مهم اليوم  القدامى يجينالخر   ئهن  أ و  وأن أحي يهنا، الموجودين  2018 وسمعان سمعان ووجدي نجم، ريمون نج 

سة سمعان، والشيخ فؤاد الخازن  يس يوسفو  صنعهم المعهد العالي للهندسة في بيروتالذين أولئك وكل  ، ومؤس  هم و  جامعة القد 
 أولئك ألحي ي ناسبةلم إن ها... ُوَرش العملمجال المهنة وفي في  شهرة المعهد العالي للهندسة في بيروتكل  يوم  بدورهم صنعوا

جاؤوا من بعيد،  وقد، هذا الل قاء الذي يجمع أصدقاء وقدامى المعهد العالي للهندسة في بيروت في األولى ةمر  لل تواجدون ي واتيوالل  
اسمحوا لي !  حظات من الزمالة والفرحمعنا هذه الل   يشاركواقطر، ل في قدامىال رئيس إت حاد مثل روبير طرزي،خارج لبنان،  من

اف رفيقكم على رأسهو  المعهد العالي للهندسة في بيروت يجيخر   إت حاددارة الجديد إلمجلس الئ أن أهن   ة مر   عربالذي أ  أرمان عس 
لطالما  ...ةرائعة الالسنوي   مناسبةهذه الستمرار في تنظيم من خالل اإل لمعهد العالي للهندسة في بيروته لتحب  ملتزامه و عن اأخرى 

عن طريق اختيار  موجامعتك عهدكممإلى  الجي د اللتزامكمنموذج ال أظهرتم، أعز اءنا خر يجي المعهد العالي للهندسة في بيروت،
يس يوسف تجاهوالعمل الصحيح  ت حاداإلالتسل ح ب خر يجين عائلة ال تستمر  . خياركم في وااستمر  . معهدكم وجامعتكم، جامعة القد 
واشنطن وهيوستن  ات جديدة فيمن خالل إنشاء جمعي   على األرض مكاسبالع وتحقيق في جميع أنحاء العالم في التوس   القدامى

 .قدامىوا عادة بناء مجتمع الالوعي  طريقورك وباريس قد اختاروا نيوي القدامى في ، مع العلم أن  وجنيف في سويسرا

ذكر الخطوات الهام ة التي قام بها معهدكم بإدارة العميد فادي أن أأعز اءنا القدامى واألصدقاء، ال أستطيع التحد ث أمامكم من دون 
جامعة  –ليحصلوا قريًبا على اإلعتماد األكاديمي  للهندسة والتكنولوجيا جهد  ن أي  و خر ال يد  الذين  عمله فريقأعضاء و  جعارة

يس يوسف واعتماد إت حاد المهندسين العرب  أن كي البرامج وا عداد أفضل الطالب القادرين على مواجهة التحد  أفضل  لتقديمالقد 
جميع . الكيبيككبيرة في فرنسا وسويسرا و  معاهد أخرى  ينخرطوا إلىعقدة أو  دون أي  في باريس من " بوليتكنيكال"طالًبا في  يكونوا

 .زالنجاح والتمي   نهم يختارون التصميم فينا أل  طالبنا هم فخر 

 م، مثل أي جامعة ناجحة، لكي تنجح في مهم تها، يجب أن تعتمد على طالبها وطالباتها القدامىجامعتك إن   لكم يبقى لي أن أقول
ن المعهد قبل أسبوع حتى يتمك   ألف دوالر أمريكي   200أكثر من  منحناالصديق الذي  ذلكلفشكًرا . ر وتنمووأصدقائها لكي تتطو  

ا شكرً ... صطناعي  علوم البيانات والذكاء اإلفي  لبرامج للماسترمن الحصول على أفضل ا ESIB العالي للهندسة في بيروت
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لبناء المبنى الجديد  مليون دوالر أمريكي   12خيار تقديم  خذالذي  ات   ارنج   ألحد الخر يجين القدامى األكبر سنًّا منكم السي د ريمون 
سةله و د سليم إد   للسي   شكًرا. ة الطب  لكلي   لمساعدة ي دوالر أصبح مليونَ بمبلغ مليون دوالر  اعتبر   ينذَ ال Murex "موركس" مؤس 

 يجب علينا ،اءأصدقائي األعز  . على دفع تكاليف دراستهم ESIB المعهد العالي للهندسة في بيروت في  غير الميسورينالطالب 
ر م بسخاءأن نقمليون دوالر من أجل  150مبلغ بقيمة  بجمع أن نفك  جامعة القد يس طالب  من آلالفل باسمكم ةدراسي   احً نَ م   د 

مساعدة متواضعة  أي  . ةح الدراسي  نَ لم  مليون دوالر ل 18 سنوي ة تبلغ قيمتها ةبدون ميزاني   ال يمكنهم مواصلة دراستهم يوسف الذين
بعد  نشئيسعدني أن أعلن أن ات حادكم سيُ . ي تحقيق رسالتنا النبيلة وتوفير أفضل تعليم وتنشئة إلى شبابنا اللبناني  تساعدنا ف ممنك

َنحهذا العشاء   .يس يوسفسة جامعة القد  في مؤس   باسمكم دوالر أمريكي   100 000قدره  صندوق م 

يس يوسف، برئيسها والمسؤولين فيها، يعملون فقط من أجل مصلحة الجامعة، مصلحة إقلبي  كل  أقول لكم من  ن  جامعة القد 
 !المعهد العالي للهندسة في بيروت والكلي ات األخرى، لمجد هللا، ولمجد لبنان 

 


