
2019-2018رسالة رئيس الجامعة للسنة األكاديمّية   

 إلى الطالب الجدد الملتحقين بالجامعة ورفاقهم

 

ها أنَت أخيًرا في الجامعة : هذا هو الحلم الذي  ! . جامعة القّديس يوسف، خياٌر يسمو فوق كّل خيار1
ل مر ةواتي و راودك وراود الل   يس يوسف. لهذا السبب الذين يلجون اليوم، وألو   أقول لك أن ود  أ، باب جامعة القد 

يس يوسف في بيروت: ما يلي  ط بحماس في إن ه خيارك لتحقيق حلمك واالنخرا. مرحًبا بك في جامعة القد 
، سوف تجد أشخاًصا مامهما كانت الكلي ة واالختصاص الذي ستلتحق به. ؛ لن يخيب ظن ك اليالع دراساتال

 .سيرافقون تنشئتك ويقودونك إلى النجاحملتزمين وكفوءين 

ك ألن ك نلت البكالوريا الل بناني ة أو الفرنسي ة ، نود  أن نهن ئحين نستقبلكالبكالوريا، شهادة مفيدة للجامعة ! . 2
لوصول إلى التعليم العالي ومن ناحية أخرى، ا من أجل "باب سمسم"يفتح الباب مشر ًعا مثل  إن ه، فمن ناحية

ة، ي  المدرس دراستك بالتالي، إن  و . ى التي حزت عليها اليومهذا األمر، إن ها الشهادة األول تغاضى عنن دعونا الو 
ة في المرحلة الثانوي ة، لم تذهب ُسدًى ولكن ها مفيدة للغاية وستكون مفيدة من أجل بناء تنشئتك  أسس وخاص 

الذين ساهموا، في المدرسة واألسرة، في تعليمك ألشكر جميع  سانحة لفرصةإن ها . ًقا من شهادة البكالورياإنطال
 !لكي يتسن ى لك دخول الجامعة 

بمساعدة المسؤولين األكاديمي ين عنك  .جامعة القّديس يوسف مزّودة بمواقع إلكترونّية عديدة وروح واحدة. 3
. الذين ستلتحق بهماالحرم الجامعي  والكلي ة كما ستكتشف ستكتشف مساحة الجامعة، وعن الحياة الطالبي ة، 

دارة األعمالويضم  بشكٍل أساسي  كل)وفلين شارع ا: تنا على ثالثة مواقع في بيروت تنتشر جامع ، (ي ة الحقوق وا 
العلوم ويضم  )المنصوري ة و ( قتصادي ةعلوم اإلنساني ة وكذلك العلوم اإلحرم العلوم الطب ية والويضم  )شارع الشام و 

جامعة إن ها . المناطقهذه جد ثالثة مراكز في خدمة تتوافي صيدا وطرابلس وزحلة (. دقيقةالهندسي ة والعلوم ال
سها اليسوعي ون منذ  ة مواقع، لكن ها الجامعة نفسها، الجامعة التي أس  عاًما، والروح نفسها  144منتشرة في عد 

بنا هي التي تحف زها، وهي أن تكون في خدمة التمي ز، والمواطنة وتنمية بلدنا لبنان،  مع العلم أن  اآلالف من طال 
 .القدامى يبهرون العالم كل ه بمعرفتهم

 خلفي اتمن  قادمين الجامعة، أبواب تعبرون للمر ة األولى أنتم جميًعا. عامّ ، صالح التنّوع في الجامعة. 4
دةعة متنو    كمطقاومن ارسكممد ون تتركأنتم . وترح ب به عالتنو   أن تستقبلات جامعتنا خصوصي   ذه إحدى، وهومتعد 
يها عطأ نصيحة  أي   إذا كان لدي  . كمواطنين للبنان والعالم مكهي ئة جديدة تجتماعي  ا  ة و في بيئة أكاديمي   نخرطوالت

، وبالتالي جعل ى خر األكما األماكن أقربها في اكتشاف األماكن الجديدة بسرعة،  وادال تترد   :فهي التالية  لكم



الذكاء  وصواًل إلىات تهيمن عليه أقوى التقني   ، في عالمٍ اليوم. مساحة للحياة والثقافةة، خاص  ال تكمالجامعة بيئ
إلى اآلراء  صغاء، واإلاالنفتاح الثقافي  : وهي  تدريسها ى لو لم يتم  ، حت  ة، تبقى بعض القيم أساسي  صطناعي  اإل

يس يوسف... يناكتشاف ثروة اآلخر و ، اإلنساني  في التعاطي مع المشاكل ، والنهجالمختلفة  جعلت جامعة القد 
 .ةعقيدة حيوي  هذه القيم 

في جامعة القّديس  المشتركةالمقّررات و في ما بينها صات التخّص  قائم على تداخلالنهج ال اوهناك أيض  . 5
من  ةالواسع مجموعةوال د برامج التنشئةتعد   لكن  . ن قمت باختيارهل في قطاع معي  أنت مسج   !يوسف 
مة والمجاالت الواسعةصات التخص   رات "ة تلك التي تحمل تسمية ، وخاص  ةختياري   اإلمن المواد   المقد  المقر 

 المهم   ، ألن  صاتالتخص  بين  التداخل ما ىلى ما يسم  إ التنب هدعوك إلى ت" اإلختياري ة في جامعة القد يس يوسف
ة شخصي   يكتسب بالتاليو  صات األخرى لتخص  ينفتح على ابل أن  ليس فقط أن يكون الطالب قويًّا في اختصاصه

دة بالثقافة، دة الجوانبمتعد    .ومنفتحة على آفاق أخرى ومزو 

صحيح أن   !مؤّسسة لطالما أّثرت على الساحة الّلبنانّية وعلى الصعيد الدولّي جامعة القّديس يوسف . 6
سة قديمة لعبت دوًرا هامًّا في تنمية التراث  مجتمعاتنا ؛ هذا  أداءالفكري  وطريقة الجامعة، بشكٍل عام ، مؤس 

يس يوسف التي قبلت، منذ الربع األخير من القرن التاسع عش ر، أن تلعب ينطبق بشكٍل خاص  على جامعة القد 
لشهادات ل هارأس المال البشري  الذي صنع وما زال يصنع فخر بلدنا، من خالل منح نميةدوًرا هامًّا في ت
نواصل تنشئة الشباب الكفوءين، مثل هؤالء الطالب العشرة . أولئك الذين يكتسبونها كفاءة تعكس الحقيقي ة، مرايا

يس يوسف  ة في المعهد العالي للهندسة في بيروت في جامعة القد  والذين ( ESIB)الذين تابعوا دورة خاص 
نوا من الوصول إلى   !باريس في  ةالشهير  "البولتيكنيك"أو الُمتعددة التكنولوجي ة  ذات مدرسةالتمك 

لت جامعتنا !مهاّم جامعة القّديس يوسف . 7 مهم اتها الكالسيكي ة وهي التعليم، والبحث دائًما  بهذا االت جاه، فض 
، وخدمة المجتمع. وقد أضيفت مهم تان أو ثالث مهم   في اآلونة األخيرة : تنمية الثقافة،  لألولى ةلكم  مات العلمي 

. ىعلواالنفتاح على العالم  واالندماج المهني    إذا أولينا قدًرا كبيًرا من األهمي ة إلى البحث العلمي   لصعيد الدولي 
تعليم من ي الالبحث يغذ   عضو، فذلك ألن   400هيئة من المعل مين الباحثين متفر غين تضم   ايجادمن خالل 

 .الطالب لتنشئةة أساسي  وكفايات  مهاراتخالل إنتاج معارف جديدة، وبالتالي توفير 

يس يوسف  لتواصل مع أخبارمن أجل ال ! صاعلى اتّ . ابَق 8 اتتكون على علم و  جامعة القد  ، هابآخر مستجد 
نترنت وعلى أشكال أخرى على موقعها على شبكة اإلو ، اإلجتماعي   مواقع التواصل شبكات معصال ابق على ات  
يس يوسف  الهدف هو جعلل. من الرسائ االحترام المتبادل والحقيقة  ضمنمكاًنا للحياة والتبادل جامعة القد 
دعوة لإلبداع  ، أي  والعالمي ةة ي  شمولأال يوجد في كلمة جامعة مفهوم ال. بكل  معنى الكلمة ةجامع وتكون لتصبح 



، من خالل الطريقة التي ستصبح بها جامعتنا ؟ هذه هي اعً تنو   والكفايات األكثر المهارات رسيخبتكار وتواال
األماكن التي ة. فكري  و  ةجتماعي  إ ترقيةً حمل ي، و فأكثرًحا أكثر فتن، مكاًنا مجميع الطالبانخراطك ومشاركة 

الحياة  دائرةن أن تكون ، والرياضة ؛ يمكرابطات القدامىو  ،: النواديوهي  يمكنك االستثمار فيها ليست نادرة
 لك. ًداة مرشًدا جي  الطالبي  

ر ما قالهفأختم كلمتي أود  أن  جديرة بالمشاركة حول جامعة القّديس يوسف !شهادة حياة . 9 قبل بضعة  ،أكر 
:  نجٌم لبناني  شهير وأحد سفراء برنامج السالمة المروري ة الذي تم ت بلورته في جامعة القد يس يوسف ،أشهر

 ، ومنذ فترة طويلة، بأن ها كانت وال تزال"اعلموا أن  هذه الجامعة ليست مثل الجامعات األخرى ؛ لقد أحدثت الفرق 
في خدمة كل  لبنان، لبنان بجميع مواطنيه، بغض  النظر عن أي  روح حزبي ة أو طائفي ة، بل تسوده روٌح من 

  ! المواطنة الل بناني ة وخدمة بلدنا بقلٍب كبير وعقٍل راجح كبير


