
الِمَنح  كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، بمناسبة تسليم
الجامعّية للفرنكوفونّية  والوكالة CNRS-L ةالعلميّ  للبحوث الوطنيّ  ركزلماكلٌّ من قّدمها الدراسّية التي ي

AUF  2018تشرين األّول )أكتوبر(  29إلى طالب الدكتوراه في جامعة القّديس يوسف في بيروت، في ،
 في الساعة الرابعة من بعد الظهر، في قاعة محاضرات فرانسوا باسيل.

 

ل النوع من اإلحتفال  هذا هذا الحدث ألن   بشأنكلمة  لقيأن ن من الضروري   ن  األمر يتعل ق وأل ادائًما حدثً يشك 
ل :  منحيينكلمتي  تت خذأن  أود   في الجامعة وهي درجة الدكتوراه ؛ رجة علمي ة في غاية األهمي ةبد المنحى األو 

 .التهاني   يت جه نحو تقديمالثاني المنحى و بالجميل عتراف اإل يت جه نحو

مه المركز الوطني  للبحوث بالجميل اإلعتراف  العلمي ة في لبنان والوكالة يكمن في توجيه شكرنا وتقديرنا لما يقد 
، الجامعي ة للفرنكوفوني ة إلى هذه المجموعة من طالب الدكتوراه الذين بدأوا مغامرتهم الكبرى في ال بحث العلمي 

 تقدماتال قال يوًما : "نحن نتبادل Paul Ricoeurبول ريكور  الفيلسوف الفرنسي   كلٌّ بحسب اختصاصه.
من  بعد فترة سيعطينا األفضل من نفسه ولو من يستلمها ة ألن  منحة دراسي  م ، نقد  اليوم وليس المناصب".

انتماؤه ه أو وضعمهما كان  لشخص اآلخر،ل نظرتناتعب ر عملنا و يعب ر ، الفلسفي   اه، بمعنفي اإلعتراف .الزمن
 أسوةً مستقبل مجتمعه ببناء مستقبله و  هوعدفي و  مشروعه المستقبلي  في  لقى الدعمأن ي ه يستحق  ن  بأ، الطبقي  

 جامعة القد يس يوسف.ب

روا تحقيق قفزة نوعي ة في حياتهم ومن أجل حياتهم  لنقول لطالبناذا هنذكر   أن هم يستحق ون الشباب الذين قر 
مها تيالالِمَنح الدراسي ة  يس  ةفي جامعوني ة الوكالة الجامعي ة للفرنكوفي ة و المركز الوطني  للبحوث العلم يقد  القد 

ن يطالب، و  ESIB طالب من المعهد العالي للهندسة في بيروت ثالثة وهم عبارة عن طالب الدكتوراهل يوسف
،من   المزيد وجود كن ا نود   واعد.و  الحصاد جميل .كلي ة العلوم من وخمسة  الصيدلةة كلي   منوأربعة  كلي ة الطب 
للموارد المالي ة لكي  هلاأل يفتقراليوم ف ،غاتوالل   ، واآلدابةة واإلنساني  جتماعي  ات ومعاهد العلوم اإلكلي  المن 

 في كل   .باهر مستقبل   توف ر لهم من خاللهي وقد ،البروز فيه و لبحث العلمي  ا نحو أن يت جهوا والدهمأل يتسن ى
 مكبل ألن   ،م بحرارة نجاًحا باهًرا ليس فقط في ما يتعل ق بالحصول على شهادةى لك، ال يسعني إال أن أتمن  هذا

 نماذج لألجيال الجديدة. هم تعليم ومعل مين هو docere ون فعالً دكاترة، وأصل كلمة دكتوراه بالالتيني ة ستصبح



ن ي إذ أُعرب عن شكري لنائب رئيس الجامعة للبحوث السي   دة والدكتورة دوال سركيس على إصرارها لتنظيم هذا وا 
ر شكري لكم، عزيزي البروفس ذ أكر  ور جورج طعمه، والبوفسور معين حمزة، سأفك ر في مستقبل المركز الحفل، وا 

 ، أي  هحق قتموه من نجاح في إنشائما على قدر كون دائًما ومستقبلًيا مع األمل أن يالوطني  للبحوث العلمي ة 
الذي  عمللل Hervé Sabourinم حضرة البوفسور هيرفيه سابورين أشكرك .سة في خدمة العلم والعلماءمؤس  
يه من أجل ، من الحماس المزيدب، ا والتي تعملدً ، هذه الوكالة التي أعرفها جي  الوكالة الجامعي ة للفرنكوفوني ة تؤد 

 ضمن مسار هاز عز  فظ هذه الفرنكوفوني ة على مكانتها الممي زة وتتتحي ة ولكي الجامع  مشرق للفرنكوفوني ة مستقبل  
 .التعليم العالي الدولي  


