
كلمة البوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في جلسة افتتاح مؤتمر 
 بمبادرة (EuNIT) مجال إدارة المشاريع بين الجامعات تعزيز فرص التعاون فيو  بناء القدرات مشروعبرنامج 
، في قاعة محاضرات فرانسوا 2019تشرين األّول )أكتوبر(  3الفرنسّية، في  Aix Marseille جامعة

 باسيل، حرم االبتكار والرياضة.

 

تعزيز فرص التعاون لبناء القدرات و   EuNIT آخر أنشطة مشروع دّ ع  الذي ي   رائعال ّلقاءواجب الترحيب بكم في هذا الاليحّتم علينا 
 من جامعة بمبادرةط البحر األبيض المتوسّ  حوض من جنوب جامعات ضمّ يوهو مشروع ، مجال إدارة المشاريع بين الجامعات في

Aix Marseille هذا المشروع ختتامال في بيروت جامعة القّديس يوسف ب بكم فيحن فخورون بأن نرحّ . ن EuNIT  ومناقشة
 145في عامها الـ  ،يس يوسف بيروتجامعة القدّ  تستقبل ! أن بأي شكلجعله يستمّر أن ن نامكنوي هاتكتسبالستفادة من مافرصة 

 افي تاريخه لحظة حاسمةها ميها وطالبها ألنّ ومعلّ  ،هو فرح لفريقها اإلداريّ لمشروع واعد للجامعات حول قاء هذا اللّ  ،لتأسيسها
ة لتكون ة واالجتماعيّ اديّ والحروب واألزمات االقتص ،يات النزاعاتت في مواجهة تحدّ ، وقد استمرّ 1875عام الست في الطويل. تأسّ 

تدريبه على المهارات المختلفة التي تحتاج من أجل ، وبلدان أخرى  واإلقليميّ  بنانيّ ، أي في خدمة الشباب اللّ في جهوزّيةدائًما 
، بما في ذلك المختلفة ألف في مجاالت المعرفة 100أكثر من  في جامعتنايجون والطالب إليها بلداننا. يجب أن يكون الخرّ 

ة منذ فترة طويلة باعتبارها غة الفرنسيّ ، جامعتنا التي اعتمدت اللّ أيًضا . واليوممعاييرها األخالقّية القيم منحالتي ت المهارات الشخصّية
صات طالب في جميع التخّص  13000حوالي  ستقبل سنويًّاة، تة واإلنجليزيّ غتين العربيّ دون إهمال اللّ من ة للتعليم، غة الرئيسيّ اللّ 
عطي ننحن و  دائًما اشيء، مرغوب فيه ، رغم كلّ اهة ألنّ الهندسة المعماريّ إدخال  ه السنة، أعدنا. هذالبيطريّ  ًبا، باستثناء الطبّ تقري

ب نرحّ  أن لكم كم هو مهمّ نا نعّبر لكم عن سرورنا ونقول ة أخرى، فهذا يعني أنّ ب بكم مرّ أرحّ  ب عًدا رقمًيا واضًحا. إذا كنت   اتعليمه
 .لفرنسيّ ا النتدابا في ظلّ  1920عام الفي  يرلتأسيس دولة لبنان الكب ئوّيةبالذكرى الم التي سنحتفل خاللها سنةال هبكم في هذ

: نحن ندرك  ته، أعتقد أّن هناك فكرة قوّية تجمعنارايالذي يجمعنا تحت  EuNIT بالعودة إلى موضوع لقائكم وكذلك إلى عنوان
تعمل مًعا لتبني مًعا معرفة الغد المفيدة  أن يجبأكثر من أي وقت مضى أّن الجامعات في جنوب حوض البحر المتوّسط 

مويلها، تحتفظ ث العلمّية وتو لشعوبنا. في صميم أنشطتكم، أفترض أّن مسألة البحث العلمّي وكيفّية الوصول إلى مشاريع البح
مونا بالفعل أن يكون معلّ  ه من الضروريّ . ألنّ كم وستأخذ حّيًزا كبيًرا من تفكيركمفي برنامج محاضرات ةجّيد ةوستحتفظ على مكان

بداع أدوات جديدة للمعرفة. بالنسبة  ون تفّرغي -ن يباحثن يمعّلم ى ، أدّ في بيروت إلى جامعة القّديس يوسففي ممارسة االبتكار وا 
ى البحث وحتّ  تذة الباحثينالألسة ة في شكل ورش عمل تدريبيّ تدريبيّ  اتمع دور  ةع األوروبيّ اريالبرنامج إلى إنشاء وحدة تجميع للمش
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ال تخلو المواضيع في مختلف التخّصصات العلمّية الطبّية، والبيولوجّية واالقتصادّية والقانونّية، ناهيك عن اآلداب والعلوم 
ًما في هذا العمل  اإلنسانّية. يمكن أن تصبح الممارسات الجّيدة التي نشاركها نماذج عالمّية جّيدة يجب اّتباعها من أجل المضّي ق د 

ا أيًضا أن نشهد والدة شبكة من الجامعات في جنوب حوض البحر األبيض المتوّسط،  وا عطاء مكان لفّن التدريس. ي سعدنا جدًّ
 .وتعاوًنا وثيًقا مع بلدان الشمالمثل ليبيا واألردن، 

التي قامت بتنسيق هذا النشاط منذ بضع سنوات، وكذلك   Aix Marseilleنشكر جميع الجامعات الشريكة، بما فيها جامعة 
جميع الشركاء الحاضرين هنا، ونأمل، في مرحلة ثانية، أن نشهد ظهور تعاون حول مشاريع البحوث الناتجة عن هذه الدورات 

 الشبكات. بّية وهذهالتدري

ا،  مبرنامجكبما أّن  امشحون جدًّ انتظار نتائج مشاوراتكم، بتكرار كلمات الترحيب الخاّصة وأتمّنى لكم مؤتمًرا ممتاًزا  يسّرني جدًّ
 مفيدة للغاية لجامعاتنا.بالتأكيد  ستكون  التي


