الموجهة إلى الطالب الجدد للسنة األكاديم ّية :
رسالة رئيس الجامعة
ّ
أنتم أعضاء فاعلين في جامعة الق ّديس يوسف
أبدا مجرّد متفرّجين...
ولستم ً
أرحب بكم يف جامعة الق ّدي�س يو�سف يف بريوت� ،أقول لكم منذ اليوم� ،إ ّنكم �أ�صبحتم �أع�ضاء فاعلني بك ّل
� يّإن �إذ � ّ
معنى الكلمة يف م� ّؤ�س�ستكم التي تعي�ش معكم عامها الـ  145من ت�أ�سي�سها واملوجودة فقط من �أجل خري م�ستقبل
الطالب وهو ع ّلة وجودنا.
�أ�ستخدم م�صطلح «�أع�ضاء فاعلني» لأ�شري �إليكم و�إىل ك ّل طالب من جامعة الق ّدي�س يو�سف يف بريوت �إىل �أ ّنكم
�ستكونون بالفعل و�ست�صبحون من الآن ف�صاعدً ا ر ّوادًا ي�ش ّكلون اجلامعة يوم ًّيا كما نريدها وكما نعرفها منذ العام
املدر�سي ال�صارم ،وت�سميتكم
 .1875من �أجلكم ومن خاللكم ما زالت اجلامعة تبني نف�سها وتتب ّدل .الإطار
ّ
بالتلميذ هما الآن وراءكم ؛ �أنتم ت�صبحون طالب جامعة الق ّدي�س يو�سف.
ليتم اكت�سابها و�إتقانها ب�أنف�سكم
الطالب فاعل يف ديناميك ّية التعلُّم
أدبي امل�س�ؤول .تعلُّم موا ّد ّمت اختيارها ّ
العلمي وال ّ
ّ
مبرافقة املع ّلم الذي �سي�ؤ ّدي بهذا التعليم �إىل ح�صولكم على تن�شئة و�شهادة من جامعة الق ّدي�س يو�سف ،ووظيفة
يف املجال الذي يتوافق مع هذه ال�شهادة .يتمتّع طالب جامعة الق ّدي�س يو�سف � ً
أي�ضا بديناميك ّية تع ّلم مهارات
عرب مناهج درا�س ّية متداخلة مثل التفكري ال�صائب ،والتفكري احل ّر والناقد ،ومنهج ّية البحث ،والنزاهة الفكر ّية
ويتم ال�سعي للح�صول عليها لإدماجكم يف املجتمع يّ
وتول
والأخالق ّية ،واختيار املواطنة ،وهذه املهارات مه ّمة ّ
و�ضعكم فقط كمحرتفني ،لكن � ً
أي�ضا كمواطنني.
أكادميي
هذا هو ال�سبب يف �أنّ الطالب هو فاعل يف ديناميك ّية التع ّلم لي�صبح مواط ًنا بك ّل معنى الكلمة يف الإطار ال
ّ
الذي تق ّدمه جامعة الق ّدي�س يو�سف .يف هذا الإطار ن�سعى �إىل جتاوز خ�صائ�صنا الطائف ّية والإقليم ّية واحلزب ّية
املواطني واملت�ضامن
التعاطفي ،وااللتزام
لنتع ّلم قواعد الدميقراط ّية ،واملناق�شة بني �أ�شخا�ص بالغني ،والإ�صغاء
ّ
ّ
يتم تعريفه من خالل التزامه جتاه املجتمع مبعناه الأو�سع
من �أجل م�ساعدة ك ّل �إن�سان يحتاج �إلينا وي�صبح مواط ًنا ّ
ومراعاة حقوقه وواجباته.

الرئي�سي الذي يواجهه الطالب يف البحث
اجلامعة هي املكان الذي يجتمع فيه هذان اجلانبان وحيث يكمن التح ّدي
ّ
ال�شخ�صي من جهة �أخرى.
أكادميي البحت من جهة واال�ستثمار وااللتزام
عن «توازن» بني التع ّلم ال
ّ
ّ
تق ّدم لكم اجلامعة جمموعة من ال ُبنى يف العديد من املجاالت املتن ّوعة (رابطة القدامى ،واملندوبني الأكادمي ّيني،
اجلامعي ،وعمل ّية ت�ضامن اليوم ال�سابع )... ،وال ي�سعني �إال �أن
والأندية الثقاف ّية ،واملر�شد ّية الروح ّية يف احلرم
ّ
أ�شجعكم على الغو�ص فيها مبا � يّأن مقتنع بامل�ساهمة التي تق ّدمها من �أجل توفري تن�شئة كاملة ومتوازنة� .إنّ االهتمام
� ّ
اخلا�ص الذي � يِ َ
أول للبيئة يف ال�سنوات الأخرية يحتفظ ب�أهم ّية كربى و�أكرث من �أي وقت م�ضى ،حيث ّمت �إعالن
ّ
جامعة الق ّدي�س يو�سف جامعة خ�ضراء من �أجل حماية الطبيعة ومنزلنا وهي جامعة ُي َّ
حظر فيها التدخني من �أجل
اجلامعي الط ّبي من جميع امل�ساحات
�صحة اجلميع .بالتايل �سي�ستفيد �أولئك الذين ي�صلون �إىل احلرم
حماية ّ
ّ
الداخل ّية بدون �س ّيارات وبدون ثاين �أوك�سيد الكربون ،متم ّنني �أن يقوم حرم مار روكز للعلوم والتكنولوجيا بالأمر
نف�سه قري ًبا.
مع دُفعتكم اجلديدة ،تدخل جامعة الق ّدي�س يو�سف� ،إعتبا ًرا من �شهر �أيلول (�سبتمرب) القادم ،يف عام ت�أ�سي�سها
و�سيتم
�سيتم تنظيم الأن�شطة التي �ست�شاركون فيها.
ّ
الـ  145من ِقبل الآباء الي�سوع ّيني .مبعزل عن �إرادة االحتفالّ ،
� ً
الطب ،ولكن على اجلانب الآخر،
أي�ضا �إطالق ور�ش ت�شييد ٍ
مبان كم�سكن الطالب يف مار روكز �أو مبنى كل ّية ّ
وهناك ور�ش عمل م� ّؤ�س�س ّية مثل تنفيذ تو�صيات االعتماد (امل�شاركة امل� ّؤ�س�سات ّية للمع ّلمني والطالب يف الإدارة،
�إلخ) وهي مدرجة يف جدول الأعمال .كما ترون ،ف�إنّ هذه ال�سنة املقبلة لن تكون مع ّبدة بالراحة وال يزال هناك
خا�صة هنا ،يف �أحرام جامعة
الكثري من الأمور التي يتعينّ القيام بها .نحن نعي�ش يف جمتمع يتح ّرك با�ستمرارّ ،
تتط ّلع دائ ًما �إىل التحديث واالبتكار من �أجل توفري تعليم ج ّيد لطالبها .من �أجل حتقيق هذا التجديد امل�ستم ّر،
حتتاج اجلامعة كك ّل لأفكاركم وا�ستثماركم والتزامكم.
طالبنا الفاعلني يف اجلامعة� ،أمت ّنى لكم جمي ًعا �سنة �أكادمي ّية ممتازة.
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