
الذي ُأقيم حفل الكلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، بمناسبة 

لبرامج المعهد  ABET األكاديمّي من وكالة االعتماد األمريكّي للهندسة والتكنولوجيا االعتماد حول نيل

حرم العلوم  –، في مدّرج جان دوكروييه 2020شباط )فبراير(  11العالي للهندسة في بيروت، في 

 والتكنولوجيا.

 

 ،ASCE ين المدنيّ  للمهندسينة كيّ يالجمعية األمر ، رئيس GUNALANحضرة السّيد غوناالن 

  حضرة السّيد طانيوس بولس، المدير العاّم للطرق والمباني،

 األستاذ جاد تابت، رئيس نقابة المهندسين في بيروت، حضرة

 كّية للمهندسين المدنّيين،يفي الجمعّية األمر  10 قطاعحضرة الدكتور الياس صّياح، مدير ال

 حضرات السّيدات والسادة الرؤساء، ونّواب رئيس الجامعة، والعمداء، والعمداء الفخرّيين،

 حضرات المدراء، واألساتذة، والموّظفين،

 حضرات السّيدات والسادة قدامى طالب المعهد العالي للهندسة في بيروت،

 حضرات اآلنسات والسادة، طالب المعهد العالي للهندسة في بيروت،

 أّيها األصدقاء األعّزاء،

 

باسم جامعة القّديس يوسف في بيروت، أن أرّحب إّنه لواجٌب نابع من القلب اليوم، ال بل فخٌر بالنسبة إلّي، 
األمريكّي للهندسة عتماد اال وكالةعتماد األكاديمّي من اال علىبكم جميًعا، في هذا الحفل، بمناسبة الحصول 

مجلس االعتماد هذا ؛ و  ، بنجاٍح باهر ESIB المعهد العالي للهندسة في بيروت لبرامج ABETوالتكنولوجيا 
  حد أعرق الهيئات في العالم. أاألكثر شهرة في الواليات المّتحدة، و  عتمادالهيئة ا هو



 ة أولئك الذين أتوا من بعيد خالل فترة حرجة تمرّ وأشكرهم، خاّص  الشرف في جامعتنا ب بضيوفأن أرحّ  أودّ 

يجين والخرّ األصدقاء و هنا اليوم، الموجودين أيًضا أن أشكر جميع ضيوفنا  أودّ  .العزيز ناخاللها البالد، لبنان

 وأعضاء الجامعة.

 ،"2025"جامعة القّديس يوسف ورؤيتها للسنة حضرات السّيدات والسادة، في خطابي الذي يحمل عنوان 

، قمُت ببلورة رؤية جامعة القّديس يوسف ضمن سّتة 2018آذار )مارس(  19بمناسبة عيد شفيع الجامعة، في 

. كنُت قد ذكرُت أّن "هذه الثقافة قد سبق وتّم اعتمادها ثانًيا ثقافة الجودة وضمان الجودة إدراج اعتبارات مع

الجّيد".  كإحدى المتطّلبات الداخلّية، وتّم دعمها وتعزيزها بالممارسات الجّيدة في التربية الجامعّية واألداء اإلداريّ 

رسطو وحّتى أّيامنا هذه، وكنُت قد أشرُت إلى أّن "هناك وعًيا عند مجموع هيئتنا التدريسّية بأّن الجودة، منذ أ

تواصل جامعتنا،  هامشيًّا، ولكّنها كانت في صميم حيوّية رسالة الجامعة وروحها. أمًراأو عابًرا ليست حادًثا 

 أفضل لبرامج جديدة حديدمراجعة البرامج بت رتبطتودائًما في خدمة التمّيز، مراجعة برامجها األكاديمّية وتعزيزها. 

تغيير كامل ومستمّر." ل يخضعمع االحتياجات الحقيقّية واألخذ باالعتبار بشكٍل أفضل لسوق عمل  تتوافق

وكنُت قد اضفُت قائالً إّن "العديد من كّلياتنا، ومنها كلّية الهندسة، تلتزم مسبًقا باعتماد أميركّي الصيغة. سيتعّين 

كان  تعزيز مكانتها الدولّية إنطالًقا من بيروت". على الجامعة، كمؤّسسة، مواجهة تحّدي االعتماد هذا من أجل

لحظة  ABETاإلعتماد األمريكّي للهندسة والتكنولوجيا  وكالةمن اعتماد المعهد العالي للهندسة في بيروت 

هاّمة في حياة المعهد والجامعة. يمكنني أن أقول لكم إّن هذا ليس مجّرد عالمة فاخرة من أجل شهادة ذات 

قليميًّا  تتطّلبه الحكومات والشركات. قيمة بحّد ذاتها ؛ االعتماد في هذه الحالة هو ضرورة ألّنه يوّفر إعتراًفا دوليًّا وا 



 اعتماداتللحصول على  ،سنوات عديدةمنذ و  ،ة كبيرةنولي أهميّ  نحن، ذلك تبّين، ويمكننا أن نإذنكما ذكرنا 

تدريب و البحث، و التدريس، مساءلة عّدة معايير وهي :  تمّ تات تقييم أداء الجامعة حيث ة في إطار عمليّ دوليّ 

 والمباني....المنشآت و خدمة المجتمع، و يجين، للطالب والخرّ  الدمج المهنيّ و مين، المعلّ 

ة المرموقة يس يوسف في بيروت من ِقبل الوكالة األلمانيّ اعتماد جامعة القدّ  ، تمّ 2019عام ال... في   إذن هاو 

 ركيّ يل المكتب األمب  ا من قِ رسميًّ  ESIB المعهد العالي للهندسة في بيروت اعتماد برامج ، وتمّ Acquin" أكين"

 دؤكّ يعد الحصول على هذا االعتماد، . بABET  األمريكّي للهندسة والتكنولوجياعتماد اال وكالة في المرموق 

زه على هذا الموقع الفريد الذي يميّ  ،ة أخرى ومرّ  موضوعيّ  بشكلٍ  ESIB المعهد العالي للهندسة في بيروت

 ته ورؤيته.التناسق بين مهمّ على و 

أكثر من قرن، ، منذ يؤّمنا للغاية في هذا المكان الذي خذ موضوع االعتماد هذا صدًى خاصًّ تّ في الواقع ، ي

ن ه  ة عالية المستوى في العديد من المِ ة وتقنيّ الكتساب مهارات علميّ  متينالتدريب ال: نشر  ةأساسيّ  ة مهامّ عدّ 

 ...الخاّص بالمواطنة  لتزاماال محور وتطوير البحوث وروح البحث، باإلضافة إلى محور ثالث هو ،ةالهندسيّ 

في  التي تواجهها هذه المهاّم هائلة، في جامعة مثل جامعة القّديس يوسف من الواضح أّن الرهانات والتحّديات

 صالحّياتها. صالحّية منحيث من الواضح أّن  التعليم هو  بيروت

أكثر من أولئك الذين أنجبوهم ...  ؤهمًدا للشباب هم آبامون تعليًما جيّ : "أولئك الذين يقدّ  قال أرسطو

 ".بسعادة عيشهاخرون الوسائل لاآلبعضهم منحهم الحياة فقط، بينما أعطاهم ف

يتقّدم المعهد العالي ، ABETاالعتماد األمريكّي للهندسة والتكنولوجيا  ستناد إلىسادتي، باالو داتي يّ س

في  رؤية الواضحةلين وذوي التدريب األشخاص المؤهّ في جاه الصحيح في االتّ  ESIB للهندسة في بيروت



 ،والميكانيكا ،والنفط والغاز ،صاالتواالتّ  ،وتكنولوجيا المعلومات ،ةالمدنيّ مجاالت الهندسة مثل الهندسة مختلف 

البرامج  د أنّ التقييم، عندما أكّ الذي يقوم بفريق الل ب  كبير من قِ  تأكيد هذا االعتماد إلى حدّ  تمّ والكهرباء ... 

من   ABET للهندسة والتكنولوجيا االعتماد األمريكيّ  وكالة ها بواسطةب قراراإل تمّ  مراجعتهات الثالثة التي تمّ 

 .للمعهد العالي للهندسة في بيروتتهانينا ف .اإلشارة إلى نقٍص مادون أي مالحظة أو 

، كان هناك رجال بذلوا  ABET االعتماد األمريكّي للهندسة والتكنولوجيا وكالة تحقيق هدفمن أجل 

لكثير من الدروس ل كان أيًضا حاماًل  الفريق التجريبيّ بعه النهج الذي اتّ  أن أقول إنّ حّتى  أودّ  .قصارى جهدهم

نتيجة  هومالحظات من المحاولة األولى ال خالية منة مثاليّ  ذّكرةل إلى مّص تو ال إّن  .االعتماد نفسهمن والفخر 

االعتماد األمريكّي  وكالة د لجميع الشروط التي فرضتهابراعة في إعداد جميع الوثائق وتطبيق جيّ و عمل دقيق، 

ما نائب رئيس أن أشكر جميع الذين ساهموا في هذا النجاح، وال سيّ  ، أودّ اليوم .ABET للهندسة والتكنولوجيا

 ق هذا، وكذلك منسّ جعارة األستاذ فاديالبروفسور ة الهندسة، لكليّ  ة والعميد الفخريّ الجامعة للشؤون اإلداريّ 

أعضاء الخدمات و جميع أعضاء هيئة التدريس، و ة ، جنة التوجيهيّ اللّ و األستاذ هادي صوايا، البروفسور العمل 

 .اءبنا األعزّ طاّل ة، وكذلك العامّ 

 

خاذ المبادرات الالزمة لمنح الطالب المكان يس يوسف في اتّ جامعة القدّ  اء، ستستمرّ أصدقائي األعزّ 

ة ة واألخالقيّ االجتماعيّ  ليصبح رائًدا في مهنته، وفي خدمة اآلخرين، وتزويد الشباب بالمهارات هالذي يستحقّ 

 ، علىESIB  في بيروت المعهد العالي للهندسة سهرسوف يكذلك األمر،  .ة، والرغبة في التغييرنيّ واطوالم

 من أجل المضيّ تثمر  ABET االعتماد األمريكّي للهندسة والتكنولوجيا وكالةالتي أعطتها النتائج الممتازة  جعل



منارة  يبقىوس  ESIB المعهد العالي للهندسة في بيروت ويبقى .ةالمئويّ  مهّمتتهافي تنفيذ  ةوقوّ  بتفّوق و  ،دًماقُ 

 دة.ة الجيّ ة والدوليّ صاته المختلفة في خدمة لبنان والهندسة اإلقليميّ والهندسة في تخّص  مالعل

هذه الجامعة، التي من ات، تجعل شهادز في الها، باإلضافة إلى التميّ نجاز إ هذه اإلجراءات التي تمّ 

 درًبا، الوطنز خدمة تميّ  فيعاًما  145والتي تحتفل بمرور  USJ اسم جامعة القّديس يوسف ق عليهاطل  يُ 

تغيير  تحقيقسيكون هدفنا دائًما  .اتشهادال ىالحصول علمنها  سة يتمّ د مؤسّ مجرّ  توليس ومدرسة للحياة ُتسل ك

 .تأسيسهة مئويّ في لبنان من أجل بلدنا العزيز مجتمع و اليج و خرّ من أجل ال إيجابيّ 

 جزيل الشكر. ولكم مّني


