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إنشاء الِمنحة  كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل
العالي  المعهد)من قدامى خّريجي  الجرمقالسنوّية إلى طالب جامعة القّديس يوسف في كندا، منحة سامر 

 .2020حزيران )يونيو(  29، في (ESIB 2013 للهندسة في بيروت

 

 األعّزاء،أّيها األصدقاء 

. إّنها في بيروت بفخر كبير، ُيقام هذا االحتفال العائلّي اليوم في جامعة القّديس يوسف وخاّصة  بتأّثر بالغ، 
تخّرج منها لي 2006الجامعة التي اخترتماها، حضرة السّيد علي والسّيدة رندة من أجل تسجيل وسام في العام 

 .2013وتخّرج منها في العام  2008ثّم التحق بها سامر في العام ومن ، 2012العام في 

 بوليتكنيك مونتريال.الومحّمد في كندا في  LIU الدولّية الّلبنانّيةالجامعة في تابع باسل دراسته 

كم األربعة في مسارهم التعليمّي المدرسّي ثّم اخترتما معهم أفضل الجامعات حّتى يتسّنى لهم ءأبنا ارافقتم بفخر
 متابعة دراستهم فيها.

للغاية  ةمؤلم اهفي رحلة هادئة، ولكنّ منطلًقا طالبنا السابق سامر،  ، إنتقل إلى رحمته تعالىأشهرقبل بضعة 
ًدا جيّ  نجاًحاق يج حقّ مع الجميع، وكخرّ  نتضاممصديق للجميع، و كا فخورين به كطالب، و كنّ  .وألصدقائه ملك

 ُمصغًيا، عون السخّيةال مّد يدالباب المفتوح و  سياسة ،، أسوًة بمحّمدى، تبنّ Montréal في مونتريال. في دراسته
 .أو إكمال دراستهم فيهاللدراسة إلى كندا  ن صلو كانوا يأولئك الذين  ستقبًل مين و بنانيّ إلى رفاقه اللّ 

نفسه الذي الطموح ب يتمّتعون الشباب الذين  إلى ّدما هذه المنحةقأن ت ماة، اخترتحفاظ على ذاكرته حيّ من أجل ال
ة على الرغم في الحياة المهنيّ  نطلقالحصول على دبلوم ذي قيمة تسمح لهم باال يتمّتع به، أال وهوسامر كان 

الذين يوّدون الحصول على ين بنانيّ مساعدة الطلب اللّ  مارتوبسبب هذه الصعوبات قرّ  ة.من الصعوبات الكبير 
اآلباء تحويل المبالغ اللزمة لتغطية في كندا في هذه األوقات حيث يكاد يكون من المستحيل على  دبلوم مشترك

خلل السنة األولى من دراستهم لهم ستكون مساعدتكم بمثابة نقطة انطلق في الخارج. هم والدتكاليف تعليم أ
 في مونتريال.

ومعاهد قبول طلبها للدراسة في جامعات  أن يتمّ  في بيروت يس يوسفجامعة القدّ بالنسبة إلى  من المهمّ 
ز من خلل تمكين الحفاظ على هذا التميّ  علىاعدنا هذا ما يسو  .زنادليل على تميّ ل إّنه. حول العالم مرموقة
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بوليتكنيك اليج نفسه خرّ  وهعلى كّل حال،  د ؛محمّ  مة في كندا حيث يقيم ابنكشبابنا من البقاء في الخارج وخاّص 
بوليتكنيك الفي اللذان تّم قبولهما كارل وغابرييل،  ،ناثنالطالبان اال شباب.مونتريال وسيعمل كمرشد لطلبنا ال

ه مسار في  عليه ا كانمسامر من ن اسوف يستلهم موجودان هنا. المقبل لشهر أيلول )سبتمبر(مونتريال 
 د.تدريب محمّ من كما سيستلهمان  ESIB للهندسة في بيروتالمعهد العالي  الرائع في المدنيّ  الهندسيّ 

لعام ُدفعة ال ESIB للهندسة في بيروتمن المعهد العالي  عاشجاليجنا وسام، خرّ من أعماق قلبي أن أشكر  أودّ 
إلكمال هذا Fondation USJ  هذا المعهد، كما أوّد أن أشكر  المسار التعليمّي في، على اّتباعه 2012

 لجرمقامنحة سامر ي. هذا اإلنجاز يكمن في إنشاء ام قليلة وقبل العودة إلى دبفي غضون أيّ  رائعاإلنجاز ال
سيستفيد ثمانية عشر طالًبا من صندوق  ة.على مدى عشر سنوات، على أمل أن تصبح دائم التي ستمتدّ 
 ه نحو النجاح.توجّ الدراستهم و ب سّنى لهم الشروعى يتحتّ المنحة هذا 

 مكانّيةعملكم ويعطيكم اإل  اإللهليبارك الربّ  .ةيّ مثال للشجاعة والمرون م، أنتلجرمقاائي أعضاء عائلة أعزّ 
ل عليه باعتبارهبنانيّ لشباب اللّ من أجل اة واصلة عمل الخير من حولكم وخاّص لم  أمل إعادة إعمار  الذي ُيعوَّ

 بلدنا. بناء

 

 


