
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في إطالق مجلّة 

Excellence de l’ESIB ("تميّز المعهد العالي للهندسة في بيروت") 2021شباط )فبراير(  22، في ،

 ، في الساعة الخامسة والنصف من بعد الظهر.ZOOMعلى منّصة "زوم" 

 

 عمه،ول نود راالسي   في حكومة تصريف األعمالاالقتصاد  معالي وزير

 ،للروم األرثوذكس اموتوابعه والبترون جبيلمتروبوليت أبرشي ة سلوان،  يالمطران موس سيادة

في الشرق ( AUFة )ة للفرنكوفوني  للوكالة الجامعي   ، المدير اإلقليمي  Jean-Noël BALEOد جان نويل باليو السي  حضرة 

 ،األوسط

 ةالعلمي   للبحوث المجلس الوطني   مدير األبحاث فيوستاذ في البوليتكنيك، األ، Michel GONINد ميشيل جونين السي  حضرة 

CNRS- ،فرنسا 

، صالح أبو جودة بروفسورالحضرة   ،نائب رئيس الجامعة اليسوعي 

ن، يالمهندسون، يمالمعل  و، راءالمدون، يالفخري  العمداء والعمداء، والرؤساء، و، رئيس الجامعةاب دات والسادة، نو  السي  حضرات 

 ،موظ فينأعضاء هيئة الو

 ،ة الهندسةعميد كلي   ،فائيلاد وسيم رالسي  حضرة 

 ،ESIB العالي للهندسة في بيروت يجي وأصدقاء المعهد دات والسادة خر  السي  حضرات 

 بيروت،العالي للهندسة في المعهد  طالبطالبات و شباب،حضرات اآلنسات وال

 ،اءأصدقائي األعز  

 

ل من مجل ة  صدور أود  أن أحي ي هذا الحدث الذي تم  تنظيمه اليوم حول  )"تمي ز المعهد  Excellence de l’ESIBالعدد األو 

في بيروت بحب نا، وبثقتنا في هذه اللحظات  ةيسمح لنا، بأعداٍد كبيرة، إحاطة معهدنا العالي للهندس ما، ("العالي للهندسة في بيروت

 عاًما من تأسيس جامعة القد يس يوسف 145عاًما من تأسيسه، وبعد  110كل  شيء ينهار في بلدنا لبنان. اليوم، بعد  أن  يبدو حيث 

 ة في مجال الهندسة.، ال يزال المعهد العالي للهندسة في بيروت منارة ساطعة للعلم وتدريب النخبة الفكري ة والمهني  في بيروت

 ESIBالمعهد العالي للهندسة في بيروت  سات مثلالعديد من الجامعات والمؤس   ال يزالالجهل والتعتيم.  غياهب، لبنان لم يقع في ال

مجال ون من خالل خدمتهم في صامدمقاومون و هنا، موجودون ،هندسينمين الوالمهني   ،ينواألكاديمي   ،العلماء ، طالما أن  اقائمً 

 تعل قة بالمواطنة.ة والمواألخالقي   ،ةاإلنساني   المهاراتمن ذوي أيًضا  بل، فقط ةين، ليس من ذوي المهارات التقني  تدريب أفضل المهني  

سات ف المؤس  ة عندما تتوق  تعد دالم الدولة الكارثة تبدأ بالسياسة وخدمات ن  إ، على األوطان حل  تري الكوارث التي ال، وفقًا لمنظ  يُق

،والمال ي  قتصادمجاَلين االمرتبط بالوهذا عن العمل،  فا ونعندما ال تستطيعو ي   االجتماعي  بالمجال  في البنوك، ثم   مأموالكب لتصر 

دة أكثر من أي ة مهد  ة والصحي  ي  ربوساتنا التمؤس   . صحيح أن  ربوي  والت ي  الثقاف مجالوصوالً إلى الا، ر الناس جوعً عندما يتضو  

ر ةساتها األكاديمي  ومؤس   في بيروت يس يوسفجامعة القد   في وجودها. لكن  وقت مضى  ة مواجهة تدمير كيفي  حول  رائع لديها تصو 

إسقاطها  بغيعلن عصيانها تجاه التهديد الذي يتة التي تحترم نفسها قد أعلنت وي  ربوساتنا التمؤس   وشعب. وهذا يعني أن   وطن

نا وطننقطة االنطالق لتجديد  بقىوسيكان  مهم  وال  يمكن ألحد تجاوزه. هذا الموقف القوي  أحمر ال نا خط  لتصرخ بصوت عاٍل بأن  

 .القادمة سنةعلى مدى المائة  لبنان

كيفي ة  ،كبيرةة ي  مهنإلى جانب كونه نقطة انطالق في اآلونة األخيرة، ، ESIB المعهد العالي للهندسة في بيروت بعد ذلك، عرف

، ومن معروفال ABET للهندسة والتكنولوجيا االعتماد مجلس فقط من خالل الحصول على اعتماد مواصلة تجديد نفسه، ليس



ف مع قانون د على هذا التكي  صات الجديدة هي مثال جي  ة. التخص  تغييرات حقيقي  لف مع قوانين السوق التي تخضع اليوم خالل التكي  

ا  ،ات محافظةباع سياسسات القديمة ات  ل المؤس  ، تفض  الطلب. بشكل عام   يات ومواجهة تحد   ،رف والتطو  ساعدها على التكي  يال مم 

أن يبقى ذلك وأهدافه،  ،ة عملهومنهجي   ،، مع االحتفاظ بإنجازاتهإستطاع المعهد العالي للهندسة في بيروتالحاضر والمستقبل. 

 واصل تدريب أفضل المهندسين اليوم وغدًا.الذي ي نساني  اإل عهدمال

ه أن  "  "()"تمي ز المعهد العالي للهندسة في بيروت Excellence de l’ESIBمجل ة خبرنا ت، رائعةإطالق هذه الوثيقة المع اليوم، 

ريادة األعمال معهد أيًضا  هإلبداع والجديد، ولكن  على االثقة واآلفاق المفتوحة  عهدالتضامن بين األجيال، م عهدز، مالتمي   عهدم

 .دةالمهارات المؤك   عهدموة، ة االجتماعي  والمسؤولي  

ا لجميع ! شكرً  على تنظيم هذا الحدث ESIB المعهد العالي للهندسة في بيروت مجلسو، العميد دالسي   ، حضرةاا لكم جميعً شكرً 

مون! أنتم  في بناء المستقبل لتزمينيجين والطالب الموالخر   ،مينالمعل   ة وأنا لدولة اللبناني  تأسيس اة األولى لالذكرى المئوي   تكر 

 كم وأدعوكم إلى االستمرار.شكرأالثانية.  كذلك في المئوي ة ها ستكونواثق من أن  

 

 


