
 االبتكار مجال للزمالة في يّ الجامعبرنامج الإطالق  كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي في حفل
llowsFennovation IUniversity  UIF  

في قاعة محاضرات فرانسوا باسيل،  –، في الساعة السادسة من بعد الظهر 2020شباط )فبراير(  24في 
 .في بيروت يوسفحرم االبتكار والرياضة، جامعة القّديس 

 

 . هامّ ألّنه حقًّا حدث   –اسمحوا لي أن أقول بضع كلمات في هذا الحدث 

تقوم بتعليم طالبها وتوجيههم إلى تعلّم المهارات  ا ماها غالبً ولكنّ  اممتازً  اأكاديميًّ  مساًراتوّفر جامعتنا  .1
طالقوالتفكير النقدّي، و  يّ الشاملة مثل التفكير التصميم  قبل كّل شيءهي تشّدد األحكام الجّيدة، و  ا 

يس من ل ،م االجتماعّية والمدنّيةي  لق  لأن يصبحوا مواطنين صالحين وحقيقّيين من خالل اكتسابهم  على
ّنماالناحية النظرّية  في الممارسة العملّية، وخاّصة اليوم في بلدنا لبنان الذي يرزح تحت وطأة  فحسب وا 

 األزمات.
ب ،ّي هو جزء من تعليم الشبابالتفكير التصميم .2 كان هدًفا لتعليم لطالما كمهارة حياة للمستقبل، و  ُيكتس 

ين هو تكوين ين في المدارس والجامعات منذ القرن السادس عشر، حيث كان اهتمام اليسوعيّ اليسوعيّ 
أيًضا  التصميميّ في هذا السياق، يعمل التفكير . لمعلوماتة بابداًل من العقول المحشوّ  المفّكرةعقول ال

نان هذان المكوّ  بالمشاركة.المشكالت حّل ه يعمل على اإلبداع و نظًرا ألنّ  على تغذية التفكير النقديّ 
 ة.اتنا اليوميّ ولعمليّ ان لحياتنا ضروريّ 

يجب ّي. تعزيز حياتنا من خالل التفكير التصميملون أيًضا نا مدعوّ ون لتحقيق المزيد ولكنّ وّ نحن مدع
وفي عملنا  ،دوائر المجتمعفي أصدقائنا و مع داخل عائلتنا و نّتبعها طريقة حياة  هذا التفكير كون يأن 

يدور ، كمثال عمليّ  .ا في المستقبلاآلن، فسوف يصبح ضروريًّ  إذا بدا األمر غير ضروريّ  ؛ المهنيّ 
نستكمل الحديث : يجب أن  ة الذكاء االصطناعيّ وقوّ  اليوم حول الذكاء االصطناعيّ  ناالحديث في عالم

 نا الطبيعيّ ءذكا إنّ  .م الذكاء االصطناعيّ من أجل مرافقة تقدّ  بإظهار االلتزام بتعزيز ذكائنا الطبيعيّ 
عون إلى مستقبل أفضل حيث نعمل جميًعا مًعا يتطلّ  أناًسايرشدنا في رؤيتنا للعالم وفي طريقنا لنصبح 

 المواطنة.ياق في س الصالح العامّ  ، أال وهينفسها ةالمهمّ  في إنجاز



. 

موا اء، والذين قدّ ها الطالب األعزّ ، أيّ كمأصبح هذا المشروع حقيقة بفضل األشخاص الذين آمنوا بلقد  .3
؛  Flavia Khatounianفالفيا خاتونيان  كتورةدال، متكمأن أشكر معلّ  أودّ  .الوسائل لتحقيق ذلك ملك
من و  حدة ؛إلى الواليات المتّ  مفي رحلتك رفيقكمفادي،  ؛ واألخ دة أورسوال الحاج، السيّ تكم الروحّيةملهمو 

ورئيسها الدكتور  في بيروت  جامعة القّديس يوسفيجيّ خرّ  رابطة وهي هذا العامالحدث  قام برعاية
في  وفريقها Stanford Universityأيًضا أن أشكر سلطات جامعة ستانفورد  أودّ  .كريستيان مكاري 

وطالبها  في بيروت هم جامعة القّديس يوسفعلى اختيار  للزمالة في االبتكارجامعة ستانفورد  برنامج
 .في االبتكار في هذا المشروع وبالتالي يصبحون زمالء للمشاركة

 .UIF  لزمالة في االبتكارابرنامج  أحسنتم أّيها الطالب األعّزاء : يسعدنا أن ُنطلق اليوم معكم قسم .4
ورّبما  حالّيينألصدقاء الوان، يأعضاء الفريق والطالب اآلخر يا و  رسالتي لكم أّيها الطالب األعّزاء، .5

غًدا : أبذلوا قصارى جهدكم لتكونوا صانعي التغيير وأبطاله في  UIF برنامج الزمالة في االبتكار فريق
 المستقبل : لبنان بحاجة إليكم اليوم وغًدا !

لوريا غدة بمساعدة السيّ  ،ّيةحياة الطالبال دائرة، من خالل مكتب على النموّ  مساعدكلندعمكم و ننحن هنا ل
 ة ولما فيه مصلحة المجتمع اللبنانيّ الخاّص  ممن أجل مصلحتك مسنكون هنا لدعم مشاريعك .وفريقها وعبد
 .في بيروت قّديس يوسفوجامعة ال العليا


