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كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في اجتماع ضّم رؤساء 

 .، بمبادرة قامت بها وحدة المعلومات والتوجيه2020تشرين الثاني )نوفمبر(  18المدارس عبر اإلنترنت، في 

 

م وإعطاء مكانًا شائعًا للتعل  ، أكثر من أي وقت مضى، تي أصبحتال بر شبكة اإلنترنتبدأ بالترحيب بكم جميعًا عأ

 صبحي كاد الجديدرة. كورونا وآثاره المدم   وباءمن أجل التحايل على ذلك و، الطالب مستقبلوالدروس وبناء المعرفة 

ف واعلينا كطريقة  فسهنفرض ي بدأ، وما ال نراه قادًما عادةً   بعد.ى العمل عن سم  ما ي  إطار  ، فيعمللللتصر 

ة حول البرامج من أجل متابعة هذه الساعة من العروض لبعض المعلومات األساسي   م هنا بكثرةعلى وجودك مبينما نشكرك

المعلومات  وحدةبها  توالمسابقات والتفاصيل األخرى، وتقدير جميع األعمال التي قام ،ةح الدراسي  نَوالم   ،ةالدراسي 

 ز على النقاط التالية :الجلسة، سأرك  تحضير هذه  لجأمن  (SIO) والتوجيه

الماضي،  (مارسشهر آذار )عتباًرا من إفي الواقع،  !في جامعتنا  عبر اإلنترنت عليمبتجربة الت ونمهتم   مرب ما أنت. 1

سين ة المدر  يعرفها غالبي كان التي  Moodleة ن من منص  ( التمك  1عبر اإلنترنت، بناًء على إنجازين:  عليمبدأنا الت

 Teams برنامج "تيمز"و Google Shareة األخرى مثل األساسي   منص اتإتقان ال أصبح ،بعد ذلك؛  ألفوهاوالطالب و

ر 500رب من اما يق ،بشكل مستمر  و ،لدينا .ما أمًرا سهالً إلى حد   Zoom "زوم"و ا عبر اإلنترنت تقديمها يومي   يتم   مقر 

دون مساهمة من ( ال يمكن اكتساب هذا اإلتقان 2مستخدم هناك.  10 000صات المختلفة. يوجد أكثر من في التخص  

ة لوحدة بدون المساهمة الكبيرة والتعليمي   ،شيء في نظام تكنولوجيا المعلومات، ولكن أيًضا وقبل كل  الخبراء وموظ  

بالتعليم عن بعد. وفقًا الستطالعاتنا، يمارس أكثر  الخاص   مت الدعم التربوي  ( التي قد  UNTE) ة للتعليمحديثات الالتقني 

تشكيلها لتحسين  نت لجنة تم  ة، تمك  م وطالب التعليم عبر اإلنترنت يوميًا. خالل العطلة الصيفي  ومعل   ،مستخدم 10 000من 

في المئة من  25 ، تم  تقديم ما يقاربعن بعد. في األشهر التي سبقت نشئةات التعليم عن بعد من تطوير دليل للتتقني  

 للحصول على أي مساعدة مفيدة في هذا المجال. مفكرات. يمكننا أن نكون تحت تصر  مقر  ال

عددًا أكبر من الطالب في  نا استقطبنا، تجدر اإلشارة إلى أن  2020/2021لهذا العام  ستقطاب الطالبباق ما يتعل  في . 2

عبر  ا الستمرار الوباء، نعمل على تطوير برامج ومواد  ، ونظرً 21/22 ةالقادم سنةالسنة األولى مقارنة بالعام السابق. لل

هاإلنترنت لل ة ح الدراسي نَالم  ترد عرضها،  . من بين النقاط التي سيتم  صفوف الثانوي ةال تالمذةما ، ال سي  تالمذةإلى ال توج 

كان لها تأثيرها، التي  Magis )منحة التمي ز( الجديدة منحةال وبما أن   ؛في بيروت يس يوسفمها جامعة القد  التي تقد  

دائًما الوسائل لالنضمام   يملكوندة والذين اللمساعدة الطالب الحاصلين على درجات جي   ه السنةهذسوف ي عاد منحها 

تعبة، والم ستنزفةفي متناول عائالتنا الم ي ةتعليمأقساط م، نحافظ على الوضع المتأز   يس يوسف. في ظل  إلى جامعة القد  

 .يجب تعبئتهة يجب تحقيقها وليس صندوقًا لدينا مهم   من أجل المساهمة، كجامعة، في دراسات شبابنا، ألن  

وال يزال يلعب دوًرا رائًدا التابع لجامعتنا   Hôtel-Dieu de France "أوتيل ديو دو فرانس" لعب مستشفى. 3

"أوتيل ديو  مستشفى د  عَ ي  واضح نميل إلى نسيانه بسهولة. بأمٍر ر من المفيد أن نذك   ة والحماية.في مجال الرعاية الصحيّ 

ة مع السفارة الفرنسي  بَرمأ من الجامعة، من خالل عقد اإليجار الم  ال يتجز   اجزءً  Hôtel-Dieu de France دو فرانس"

تدريب طالبنا،  وكذلك األمرمرضى، متقد مة للخدمة  يوف ر( CHU) جامعي   ائي  ستشفامركز  ألن هو 1984عام الفي 

 ،تهوميزاني   ،تهالمستشفى له خصوصي   ن  ة. على الرغم من أن الطبي  هَ ن في الم  وصتخص  ذين يال ة الطب  خاصة طالب كلي  

 في الوقت الذيمسؤولون عنه. سنبذل قصارى جهدنا، كجامعة ورسالته، فنحن  ،وسمعته ،واسمه ،الداخلي   نظامهو

مستشفى "أوتيل ديو دو ة وشبكات ذات صلة، بحيث يكون لل مجموعات قوي لتشك  سات الشقيقة معًا المؤس  فيه تجتمع 

ى اآلن، مريض حت   300الذي عالج أكثر من  19في مكافحة كوفيد  يكمن دورهفمكانته في حياة الجامعة.  HDFفرانس

 .لنا فخر التزامهو
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 فترةال من الواضح أن  يس يوسف. جامعة القدّ تأسيس ل 145ة للبنان الكبير والذكرى الـ حتفال بالذكرى المئويّ . اال4

ه. لذلك، سوف نحتفل بهذه التواريخ ببساطة. سيتحتفاالاال ة إلقامةالمناسب فترةالب تليس هاي نعيشتال جامعة  رئيس توج 

ع لمجلس الجامعة، بالكلمة ، في اجتماع موس  (سبتمبرشهر أيلول )ل من ة األو  جامعة عشي  ال إلى أسرة يس يوسفالقد  

بسبب الوباء واإلغالق  الحدث تم  هذا. لم يآذار )مارس( 19بعيد شفيع الجامعة في  االحتفال خالليلقيها يجب أن التي كان 

 د.للبال العام  

وفقًا . الجانب المالي   فقط  تتناولالمشكلة ال ث عن االنهيارات، فإن  اء، في الختام، عندما نتحد  أصدقائي األعز  

إلى الحياة االنهيار  يمتد   الموجودة في البنوك، ثم   ماستخدام أموالك معليك تعذ رعندما ي بالمالي  صين، يبدأ االنهيار للمتخص  

 من إنشاء حكومة يعاني البلدا عندما يكون االنهيار سياسي  ود، جي   م من العيش بشكلٍ التضخ   مة عندما يمنعكاالقتصادي  

كل   ال بل ي صيبر يصبح االنهيار كامالً وخطيًرا للغاية عندما يؤث   ؛ فسدينتسجن الفاسدين والم   ال بلالة تمنع الفساد ع  ف

ث ، أنا أتحد  هذا ة ساعدت في بناء لبنانريقسات عنا على االنهيار الذي يصيبنا كمؤس  . رد  وأكاديمي  ومدرسي   ي  ثقافما هو 

هو  ، رد ناخرىاأل تمجاالال فيانتصر  مانا بعدتحطيمهنا عن الجامعة، ولكن أيًضا عن العديد من مدارسنا، أو يحاول 

 ، وهيالغيرة والكراهية تحبكهاها مؤامرة ! لكن   نعلن مقاومتنا ورفضنا القاطع لهذه المؤامرة المعلنة أو غير المعلنةأن 

 ال قلب لهاها صناديق ة على أن  هدفه هو إظهار جامعاتنا غير الربحي   ، ألن  شنيعال 46بقانون  مكمس  تو كما مس تكمنا تمس  

من  يأتينا رد  ب األمس. خَ ة مثل ن  وءمنع شباب هذا البلد من أن يصبحوا نخبة كفونا عائالت إفقارمن أجل أخالق  وال

انوا عن القيام بهذه تويلم  نيذالضعيفة والة ذها المئات من طالبنا مع الفئات السكاني  خالل مبادرات التضامن التي نف  

ل ) 17ة وثورة منذ بداية األزمة السياسي   ،المبادرات ومنذ الوصول إلى  COVID19منذ أزمة  ، ثم  (أكتوبرتشؤين األو 

. التضامن طريقة رائعة لزرع بذور (أغسطسآب ) 4في الذي اندلع  أثناء االنفجار اإلجرامي   من األزمات الحد  األقصى

 ."ةرسال تؤد يجامعة القد يس يوسف "ة لوحدة كما فعلنا من خالل منص  ا

في ى عبر اإلنترنت، . نواصل، حت  في كوننا جامعة المواطنة التي هي أساس صرحنا الوطني   اء، نستمر  أصدقائي األعز  

 ة كمهارة مفتوحة للجميع.اللبناني   روح المواطنة تعزيز


