
�إّن �إذ �أرّحب بكم يف جامعة �لقّدي�س يو�صف يف بريوت، �أقول لكم منذ �ليوم، �إّنكم �أ�صبحتم �أع�ضاء فاعلني بكّل 

معنى �لكلمة يف موؤ�ّص�صتكم �لتي تعي�س معكم عامها �لـ 145 من تاأ�صي�صها و�ملوجودة فقط من �أجل خري م�صتقبل 

�لطالب وهو عّلة وجودنا.

�أ�صتخدم م�صطلح »�أع�صاء فاعلني« لأ�صري �إليكم و�إىل كّل طالب من جامعة �لقّدي�س يو�صف يف بريوت �إىل �أّنكم 

�صتكونون بالفعل و�صت�صبحون من �لآن ف�صاعًد� رّو�ًد� ي�صّكلون �جلامعة يوميًّا كما نريدها وكما نعرفها منذ �لعام 

وت�صميتكم  �ل�صارم،  �ملدر�صّي  �لإطار  وتتبّدل.  نف�صها  تبني  �جلامعة  ز�لت  ما  خاللكم  ومن  �أجلكم  من   .1875

بالتلميذ هما �لآن ور�ءكم ؛ �أنتم ت�صبحون طالب جامعة �لقّدي�س يو�صف. 

�لطالب فاعل يف ديناميكّية �لتعلُّم �لعلمّي و�لأدبّي �مل�صوؤول. تعلُّم مو�ّد مّت �ختيارها ليتّم �كت�صابها و�إتقانها باأنف�صكم 

مبر�فقة �ملعّلم �لذي �صيوؤّدي بهذ� �لتعليم �إىل ح�صولكم على تن�صئة و�صهادة من جامعة �لقّدي�س يو�صف، ووظيفة 

مهار�ت  تعّلم  بديناميكّية  ا  �أي�صً يو�صف  �لقّدي�س  جامعة  طالب  يتمّتع  �ل�صهادة.  هذه  مع  يتو�فق  �لذي  �ملجال  يف 

عرب مناهج در��صّية متد�خلة مثل �لتفكري �ل�صائب، و�لتفكري �حلّر و�لناقد، ومنهجّية �لبحث، و�لنز�هة �لفكرّية 

وتوّل  �ملجتمع  يف  لإدماجكم  عليها  للح�صول  �ل�صعي  ويتّم  مهّمة  �ملهار�ت  وهذه  �ملو�طنة،  و�ختيار  و�لأخالقّية، 

ا كمو�طنني. و�صعكم فقط كمحرتفني، لكن �أي�صً

هذ� هو �ل�صبب يف �أّن �لطالب هو فاعل يف ديناميكّية �لتعّلم لي�صبح مو�طًنا بكّل معنى �لكلمة يف �لإطار �لأكادميّي 

�لذي تقّدمه جامعة �لقّدي�س يو�صف. يف هذ� �لإطار ن�صعى �إىل جتاوز خ�صائ�صنا �لطائفّية و�لإقليمّية و�حلزبّية 

لنتعّلم قو�عد �لدميقر�طّية، و�ملناق�صة بني �أ�صخا�س بالغني، و�لإ�صغاء �لتعاطفّي، و�للتز�م �ملو�طنّي و�ملت�صامن 

من �أجل م�صاعدة كّل �إن�صان يحتاج �إلينا وي�صبح مو�طًنا يتّم تعريفه من خالل �لتز�مه جتاه �ملجتمع مبعناه �لأو�صع 

ومر�عاة حقوقه وو�جباته.

رسالة رئيس الجامعة الموّجهة إلى الطالب الجدد للسنة األكاديمّية : 
أنتم أعضاء فاعلين في جامعة القّديس يوسف 

ولستم أبًدا مجرّد متفرّجين...



�جلامعة هي �ملكان �لذي يجتمع فيه هذ�ن �جلانبان وحيث يكمن �لتحّدي �لرئي�صّي �لذي يو�جهه �لطالب يف �لبحث 

عن »تو�زن« بني �لتعّلم �لأكادميّي �لبحت من جهة و�ل�صتثمار و�للتز�م �ل�صخ�صّي من جهة �أخرى.

تقّدم لكم �جلامعة جمموعة من �لُبنى يف �لعديد من �ملجالت �ملتنّوعة )ر�بطة �لقد�مى، و�ملندوبني �لأكادميّيني، 

و�لأندية �لثقافّية، و�ملر�صدّية �لروحّية يف �حلرم �جلامعّي، وعملّية ت�صامن �ليوم �ل�صابع، ...( ول ي�صعني �إل �أن 

�أ�صّجعكم على �لغو�س فيها مبا �أّن مقتنع بامل�صاهمة �لتي تقّدمها من �أجل توفري تن�صئة كاملة ومتو�زنة. �إّن �لهتمام 

�أي وقت م�صى، حيث مّت �إعالن  َ للبيئة يف �ل�صنو�ت �لأخرية يحتفظ باأهمّية كربى و�أكرث من 
�أوليِ �خلا�ّس �لذي 

ر فيها �لتدخني من �أجل  جامعة �لقّدي�س يو�صف جامعة خ�صر�ء من �أجل حماية �لطبيعة ومنزلنا وهي جامعة ُيحظَّ

�مل�صاحات  �لطّبي من جميع  �إىل �حلرم �جلامعّي  �لذين ي�صلون  �أولئك  �صي�صتفيد  بالتال  حماية �صّحة �جلميع. 

�لد�خلّية بدون �صّيار�ت وبدون ثان �أوك�صيد �لكربون، متمّنني �أن يقوم حرم مار روكز للعلوم و�لتكنولوجيا بالأمر 

نف�صه قريًبا.

مع ُدفعتكم �جلديدة، تدخل جامعة �لقّدي�س يو�صف، �إعتباًر� من �صهر �أيلول )�صبتمرب( �لقادم، يف عام تاأ�صي�صها 

بل �لآباء �لي�صوعّيني. مبعزل عن �إر�دة �لحتفال، �صيتّم تنظيم �لأن�صطة �لتي �صت�صاركون فيها. و�صيتّم  �لـ 145 من قيِ

�لآخر،  �جلانب  على  ولكن  �لطّب،  كلّية  مبنى  �أو  روكز  مار  �لطالب يف  كم�صكن  مباٍن  ت�صييد  ور�س  �إطالق  ا  �أي�صً

�لإد�رة،  و�لطالب يف  للمعّلمني  �ملوؤ�ّص�صاتّية  �لعتماد )�مل�صاركة  تو�صيات  تنفيذ  موؤ�ّص�صّية مثل  ور�س عمل  وهناك 

�إلخ( وهي مدرجة يف جدول �لأعمال. كما ترون، فاإّن هذه �ل�صنة �ملقبلة لن تكون معّبدة بالر�حة ول يز�ل هناك 

ة هنا، يف �أحر�م جامعة  �لكثري من �لأمور �لتي يتعنّي �لقيام بها. نحن نعي�س يف جمتمع يتحّرك با�صتمر�ر، خا�صّ

تتطّلع د�ئًما �إىل �لتحديث و�لبتكار من �أجل توفري تعليم جّيد لطالبها. من �أجل حتقيق هذ� �لتجديد �مل�صتمّر، 

حتتاج �جلامعة ككّل لأفكاركم و��صتثماركم و�لتز�مكم.

طالبنا �لفاعلني يف �جلامعة، �أمتّنى لكم جميًعا �صنة �أكادميّية ممتازة.

�لربوف�ضور �ضليم دكا�ش �لي�ضوعي

رئي�س �جلامعة


