
 105في بيروت، في حفل تخريج  كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف
على اإلجازة في إدارة األعمال والعلم اإلدارّي  حائز اطالب   20وعلى الماستر في إدارة األعمال  ينحائز  طالب

في جامعة القّديس يوسف، في مدرَّج دوكروييه )مار روكز(،  (FGM)من كلّية إدارة األعمال والعلم اإلدارّي 
، في الساعة السابعة 2018تشرين األّول )أكتوبر(  22حرم العلوم والتكنولوجيا، يوم اإلثنين الواقع فيه 

.  مساء 

الُدفعة  ، أنتم طالب(ن  )إلى كل  واحد وواحدة منكم  كلمتي بتوجيه التهاني  ال يسعني إال أن أبدأ 
، وأنا أقف أمامكم،الجدي ن مالجدد  أعز ائي الطالب دة من متخر جي  كلي ة األعمال والعلم اإلداري 

، وها أنتم . الماستر من الكلي ة َحَملة شهادة ة سنة أو سنتين على األقل  لقد عملتم جاهدين لمد 
مون  دبلوم بفخر لشهادتهم كحق  وليس كهدي ة ويلو حون بهذا ا ليتسل مواتجلسون على مقاعد من يتقد 

د، دبلوم وبحسب التقلي الراهنة في ظل  الظروف الحالي ة. وشرف وليس كغنيمة مكتسبة ومقن عة
فكير ، هو في الواقع إنعكاس لتنشئة التما في هذه المرحلة الدراسي ةجامعة القد يس يوسف، ال سي  

كر المحشو  بالمعرفة اليسوعي ة، وليس الفالسليم، التفكير الذي تلق ى تنشئة جي دة وفًقا لمبادئ التربية 
تجربة إلى كفايات ومهارات تخضع لل ذكاؤكم يترجمها ا على ورق إن لموالمعلومات التي تبقى حبرً 

، تسويق الخدماتفي الماستر في  17الـ  نجيخر  المتدعونا نحي ي مًعا ونهن ئ . في الحياة اليومي ة
 الحائزين 18الـ متخر جين وال ،إدارة األصول المالي ة في الحائزين على الماستر 19الـ متخر جين وال

في إدارة الحائزين على الماستر  8الـ متخر جين ، والفي المحاسبة، التدقيق والمراقبة الماستر على
الماستر  الحائزين على 31الـ متخر جين ، والللمعلومات الشركات والمنشآت والتكنولوجيا الحديثة

الحائزين على الماستر في العلم اإلداري  ناهيك عن الطالب  12الـ متخر جين ، والفي العلوم المالي ة
ًرا 20الـ   .إجازتهم والذين سيستلمون اليوم شهادتهم الذين أنهوا مؤخ 
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هو  فالمدير الجي د. واجباته كمدير أعمالتأدية أكثر من أوضاعه المالي ة هو شخص فشل في 
 رالشخص الذي يتمك ن من الكشف عن خمسة في المئة من موارده البشري ة القادرة على تغيي

أنا . تجات جديدةمن يجادإوابتكار الجديد، والقدرة على  العمل، والتأثير على القرارات االستراتيجي ة،
وال نوا كا، إدارة األعمال والعلم اإلداري   تنا، كلي ةمتأك د من أن  المعل مين وكوادر اإلدارة في كلي  

جراء الحوتقديم المشورة ليس فقط المهارات الالزمة لإلدارة، ين بتنشئةمهتم  يزالون  سابات ، وا 
، ذاه األدوات المناسبة للقيام بكل   في ذلك أعطوا همو  ،عات الصحيحةتحديد التوق  الصحيحة، و 
، على قدراته، (ن  )منكم ( ة)واحد  ، وعلى مواهب كل  معلى مواهبك من ذلك، عملوا ولكن األهم  

ة رفة كيفي  ومع ن من جعلها تثمرى يتمك  ، حتمن هللا وأهلهاها التي تلق    ةالخاص   وعلى الهبات
المسار ن م م، تندهشون في بعض األحياننفسكأإلى  ون ، عندما تنظر اليوم. ثمارهابجعلها تؤتي 

ع أن تعملوا وتكونوا أنتم أنفسكم اليوم ما لم تكونوا عليه منذ بض على ممدى قدرتكالذي اجتزتموه و 
غي ركم  رفي الماست أمضيتموه في الدراسة الذي الوقتون كم أن  هذا تدرك بالتالي، أنتم. سنوات

. رينولآلخ ملك واضحة المعالم تصبحة أغير مرئي   اهبة ومو مخفي   وجعلكم تكتشفون هبات
، ادراتات وأخذ المبقتراحتقديم اإلم مهارات العمل، و منحكالذي  ون مدى هذا االلتزام الفكري  تدرك
. واقًعا ملموًسا ماليو  ها أصبحتولكن   موجودة فيكم وا أن هاتشك  ل تي لم تكونوا، الى ريادة األعمالوحت  

تفي عملك ون عالم العمل أو ستستمر   ون ستدخل مكهذا يعني أن   دين بإمكاني اٍت جديدة وا  قان م مزو 
ي عالم يتزايد ف. ةالمهني   مًما في حياتكدُ قُ  بالمضي   مة التي تسمح لكة واإلداري  قتصادي  لألدوات اإل

تقدير،  قوله على أقل  يمكننا يطرح مشاكل معق دة، وهذا ما  قتصادي  إ ، وفي وضعٍ التنافسفيه 
ل مة التي يتمت ع بها  أكثر فأكثر نحن نعو  كي يدير كم منواحد  كل  على المواهب والقدرات المتقد 

 يعرف كيف يجد األشخاص الموهوبينو م بمواهبه حك  تي وحده الشخص الموهوب. القبطان دف ة
 .ةالقم   نحو القادرين على السير بالعملالقيام بأموٍر كثيرة و  القادرين على
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موها من ما سمعتأي ها األصدقاء األعز اء، لسُت بحاجة إلى إعطائكم الكثير من النصائح التي رب  
 جاهاتٍ ات  كمختلفين وقادمين من ه ع الذي عشتمو التنو   إن  . قبل عند االنتهاء من مسار اإلجازة

لرغم من بالعيش مًعا على ا مالبعض وسمح لك كم اإلحترام لبعضكمالذي ألهم، هذا التنو ع متنو عة
 إن  . لبنان هو مستقبل هذا الصالح العام   ن  إ عالٍ  بصوتٍ  واقولو  وًدا لههش كونواي ة، مشاكل اليومال

لى كل  شخص، ع عتراف بالحقوق والواجبات المترت بةق باإل، وهذا اإلحساس العميةبناني  المواطنة الل  
رادة بناء لبنان، هو غايت ، واالختيار الحر  ةبالديمقراطي   وهذا التعل ق ، وطننا ، وهوهذالبنان . ناوا 

 بشأن أن أضيف شيًئا أود  . ناه أرض أجدادنا وأوالد، ألن  وطن الجميع، ندافع عنه بأرواحنا وأقالمنا
لصداقات التي ة أو اات المعنوي  أو الشخصي  المباني  تليس. واالنتماء إلى كل يتكم وجامعتكمق التعل  

باألحرى مصادر للحياة والمعرفة والمهارات  ، بل هيوها فقطيجب أن تحترم عشتموها هي التي
نوع  ن لديناأن يكو  من أجلها يجب، و يجب الحفاظ عليها بغيرة وجعلها تثمر وتنمووالقدرات التي 

 عتمادإلا كلي ة إدارة األعمال والعلم اإلداري  نحوجه فيه ت  في الوقت الذي ت. سر المقد  يفكتمن ال
واحد منكم  كل  ، سيفتخر (AACSB) من الجمعي ة العالمي ة العتماد برامج اإلدارة األكاديمي  الدولي  
ج حوالي تخر  شهدت على عاًما والتي  38 ست منذسة التي تأس  يجي هذه المؤس  أن يكون من خر  

 المصدر وا قريبين مننو ك. آالف من حاملي شهادة الماستر 3ألف حائز على اإلجازة وحوالي  12
اآلخرون حيث  ،ا العذبة وتكونوا بالتالي شهوًدا دائمين على قيم االستقامة والجدارةمياههمن  لتغرفوا

 . مجرفةى بيع الشهادات بزنة الكيلو أو بالوالتنازل أو حت   سلوك الدرب السهلةبكل  بساطة  واختار إ

ر لكم تهاني  الحار ة النابعة من صميم القلب   !أكر 

من المتخر جين الحائزين على الماستر من كلي ة إدارة  2018-2017تحيا ُدفعة السنة األكاديمي ة 
 ،األعمال والعلم اإلداري  

يس يوسف  .ويحيا لبنان في بيروت، تحيا جامعة القد 


