
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، 
الجامعة  بفي احتفال توزيع الشهادات في الماستر في العلوم التربويّة واإلدارة لطال

 القاهرة.-، في مدرسة العائلة المقّدسة2022 )يوليو( تّموز 22القاهرة، في  يف

: "قد تكذب  المعروف جبران خليل جبران اللبناني  أبدأ بقول لألديب والفيلسوف 

 الكلمات، إن ما األفعال دائًما صادقة".

ه في بداية كلمتي إلى أحب ائنا طل   المدرسي ة والتنمية ب الماستر في اإلدارة أتوج 

، الذين واللواتي لم يكتفوا على اإلطلق بالنوايا رب ما الصادقة والكلمات، بل التربوي ة

والفعل، فحق قوا وحق قن المستحيل في ظل  ظروف صعبة لكلمة جمعوا ما بين اإن هم 

في هذه الساحة للغاية بفعل الجائحة فرفعوا ورفَعن راية التحد ي، وها هم اليوم، وها هن  

من أجلها وهي شهادة الماستر أو ليحصلوا على الشهادة التي حلموا بـها وعملوا 

ربوي ة. نعلم أن  الكثير من الدروس أعطيت حضوريًّا إال  األستاذي ة في علوم اإلدارة الت

ة أكانت  عل منا يوهذا عل منا و ZOOMو أ TEAMSأن  بعضها أُعطي عن طريق المنص 

إن ما عندما يكون هنالك إرادة وإرادة قوي ة  الحواجز والعقباتمن أراد العُل ال تهابه  أن  

ما تُفتح أمامه الطريق السوي  للوصول واضحة لما يريده ولما يريد الوصول إليه، إن  

إلى الغاية، إلى النجاح فإلى الشهادة التي ستحملونها اليوم. وأقولها بصدق أمام التسعة 

ف في بيروت، سوالعشرين من األساتذة الجدد حملة الماستر، إن  جامعة القد يس يو

علوم التربوي ة السان جوزف، وهي جامعتكم اليوم، إن ما هي فخورة بكم، عبر كلي ة ال

جين آخرين،  التي انتميتم وتنتمون إليها، ورب ما هي فخورة بكم وبكن  أكثر من متخر 

لون صألن كم صمدتم في الميدان وصبرتم وصبرنا معكم ومن أجلكم، وها إن كم اليوم ت

ج إلى اليوم األغر  الذي فيه سوف  تتسل مون شهاداتكم. فالتهنئة واجبة وبالتالي لكل  متخر 

منكم ومنكن  من كلي ة العلوم التربوي ة في الجامعة اليسوعي ة، ألن كم استحققتم هذه الشهادة 

بتم التدريب الحسن للوصول إليها.  بعد أن تدر 

لم يكن ليتحق ق ونفرح به جميعنا لو لم يكن بل إن ه لم يكن ليتحق ق لوال إرادتكم، إن ه نجاح 

ة للمدارس الكاثوليكي ة في أرض  هناك عمل صادق ومستمر  من جانب األمانة العام 

المدارس الكاثوليكي ة بجيل جديد  برفدجهدًا لتحقيق هذا المشروع   ، التي لم تألُ الكنانة

من العارفين االختصاصيين من علوم اإلدارة التربوي ة، في زمن أصبح فيه ضروريًّا 

ل العلوم على اختلفها  في العمل اإلداري   ،اإلنساني ة واالجتماعي ة والصحيحة ،أن نفع ِّ

 . التربوي  



 حث  ت يوهذا واقع محسوس، أن  التنافسي ة بين شبكات المدارس إن ما ه ،ال ننَس أيًضا

توفير أفضل الوسائل لتحقيق رسالتها التربوي ة. فكل  الشكر لحضرة لقدرة المدارس 

اإليمان بفعل الشراكة للقيام معًا بهذا المشروع أنطونيوس نجيب على  األب األمين العام  

الرهبنة منها وفيها، شاركنا فيه، ونحن تمن أجل رفعة مستوى مدارسنا. النجاح  الريادي  

ويكبر ويزدهر في وجوه  فينمواليسوعي ة التي مد ت يد المساعدة ليبصر المشروع النور 

لوا اكتسابهم العلمي   رجة األستاذي ة. فالعادة أال  يشكر ووصلوا إلى د العشرات الذين حص 

ن الذين اعتمدوا ي  اليسوعي ون بعضهم بعًضا، إال  أن  من واجبي أن أذكر الرؤساء اإلقليمي

هذا المشروع واألبوين فاضل سيداروس وبرونو سيون اللذين ساهما بوجه واسع في 

 لم التربوي  إنجاح هذا البرنامج وهما على علم ودراية بحاجات المدارس في ميدان الع

 لما لهما من باع طويل وخبرة في هذا المجال. 

عميدة كلي ة العلوم  ىوإن ذكرت الذين واللواتي عملوا من أجل إنجاح البرنامج فل أنس

ميرنا الحاج اللتين الدكتورة التربوي ة في الجامعة الدكتورة باتريسا راشد وكذلك األستاذة 

جة أعطيتا الكثير من الجهد والعلم  والخبرة في مساعدة الطل ب في إعداد رسالتهم المتو 

الدكتور توفيق رزق  أذكر أيًضا نائب الرئيس األكاديمي   ،. وبالغياببجهدهم الدراسي  

 الذي ساعد كثيًرا في تسوية أمور الطلب على مستوى وزارة التعليم العالي في لبنان.

جي ة ثانية أقول كل  التهنئة لطل بنا المتخر  جات في الماستر في اإلدارة مر  ن والمتخر 

المتواجدة ورسالتها لبناني ة ومشرقي ة وعربي ة  التيف سالتربوي ة. وجامعة القد يس يو

اليوم في دُبي عبر كلي ة الحقوق فيها إن ما يعز  عليها أن تستمر  خادمة بروح الكنيسة 

حكم الصائب وقِّيَم حيث تدعو الحاجة وحيث يدعوها الروح، روح المحب ة والعلم وال

 اإلنجيل.

في الماستر في اإلدارة المدرسي ة والتنمية التربوي ة،  2022فعة السنة وعاشت دُ عشتم 

 عاشت الجامعة، عاش لبنان وعاشت مصر.


