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 أصحاب السعادة والفضيلة،
 العمداء، واملدراء واألساتذة،و حضرات نّواب رئيس اجلامعة، 
 حضرة الربوفسور حبيب داغر،

 األهل األعزّاء،
 .والتكنولوجيا  يف العلوم 2016أيّها املتخّرجون من دفعة السنة 

 
واحد منكم أهاًل وسهاًل، حَلْلتم يف الدار ويف القلب، أستشهد مبا  إّّن إذ أقول لكلّ 
 :  العريبقاله يوًما الشاعر 

 النزل   الضيوف      كطارقة  شيء      َسرَّّن  ما أَنَّين يَ ْعَلمه  َألّله  "
حيب   ز ْلته  َما   ْلتهين َحّتَّ  ابلَّتَّ " ربَّ  والضيفَ  ، لهه  ضيفاً   خ   املنزل 
 يتال يهوالنجاح البهجة والسرور  كم الضيوف بل أرابب املنزل وابلتايل فإنّ مبعىن أنّ 

من الكلّيات  460  ال معنا يف هذا احاحتفال ادحد  حول لالّبنا املتخّرجنجت
املعهد الولين لالّتصال و  ،(Faculté d’ingénierie) اهلندسة كلّيةواملعاهد  التالية  :  

 ،(l’Institut national de la communication et de l’information) واملعلوماتّية



 l’Institut de) ومعهد إدارة املؤّسسات ،(Faculté des sciences) العلوم كلّيةو 

gestion des entreprises). 

إنّه لفخر لنا مجيًعا يف جامعة القّديس يوسف، وابألخّص لدفعة متخّرجي السنة و 
 وصاحبل ، أن يكون ضيف الشرف هلذا احاحتفاوالتكنولوجيايف العلوم  2016

وهو من  يف أمريكا Maineحبيب داغر من جامعة الربوفسور الكلمة فيه حضرة 
 ،مثل هذا ادحد  الذي نعيشه اليوم يوّجه الكالم إلينا يف مناسبة  أصول لبنانّية لكي 

ب وإىل جمال مًعا بتخريج دفعة جديدة من لالّبنا إىل العامل الرح فيه حنتفل
، إنّنا نفخر بكم أيّها املتخّرجون حا عدًدا فقط كمبنفخر ف التخّصصات املتقّدمة.
هارات املخالق و مدرسة القيم واألاليسوعّية،  اجلامعة امسها متخّرجن من مدرسة

 ولنّية.الكفاءات و الو 

، حا بّد يل قبل أن 2016-2015أيّها املتخّرجون واملتخّرجات األعزّاء من دورة اي و 
واحد وواحدة منكم على جناحه  أن أهّنئ كلّ داغر حبيب الربوفسور ينتقل املنرب إىل 

ومعرفتكم وذكائكم. أنتم اآلن ما زلتم لاّلب  مهاراتكمالذي هو عالمة نضوج 
سوف تصبحون متخّرجن، متخّرجن  ،اجلامعة يف ثياب التخرّج، وبعد هنيهة

بشهادتكم مثرة تعبكم لسنوات وسنوات. وبعد التخرّج ستصبحون من قدامى الكلّية 
در، واملدرسة واملعهد واجلامعة، جامعة القّديس يوسف، فلقد وقع عليكم القضاء والق

يس يوسف، فحافظوا على من قدامى جامعة القدّ وقد أصبحتم فأحّييكم منذ اآلن 
وحن عالمًة فارقة يف التمّيز واحالتزام وحمّبة الغري هذا الطابع، وافتخروا به يف كّل حال 



واستخدام الكفاءة للخري العام، ففيكم تكرب اجلامعة وترتفع ارتفاع شجرة األرز 
 اخلالدة.

هل األعزّاء، معنا ومع أوحادكم زرعتم املستقبل. فها هو املستقبل يف وجو  أيّها األاي و 
املسؤولن أصحاب شهادات وألقاب، فنشكر الل ه مع  أمسواوقد  ،لالّبنا، أوحادكم

املوىل عّز وجّل أن يرافقهم داعن  بركاتو م عَ ن  هم من عطاواألساتذة ومعكم، على ما أ
إكرام العائلة ويف حّب األولان وخصوًصا لبنان ويثّبت أقدامهم يف النجاح ويف 

ومن أجل دحر  هجمات ادحقد  ومن أجل سيادته رفعتهعاملن من أجل  ،الولن
الفريدة وموالنّيتنا  اإلنسانّية وثقافتنا املشَّتك عيشنا ثبات أجل والعنف واملوت، ومن

 األكيدة.

واهلندسة وإدارة من اجلامعة اليسوعّية يف العلوم  2016-2015عاشت دفعة لاّلب 
 ،املؤّسسات

 عاش لبنان.


