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تخريج 3 دفعات يف القديس يوسف - دبي
دكاش: جودة العلم هدفنا األسمى

نظمت جامعة القديس يوسف في 
ت��م ف��ي خالله تخريج  دب��ي احتفاال 
ثالث دفعات من الطالب الحائزين 
ع��ل��ى ش���ه���ادة ال���ب���ك���ال���وري���وس في 
في  الجامعة  تقدمها  التي  القانون 

دبي منذ العام 2008.
وحضر االحتفال، الذي نظم في 
دبي،  في  كارلتون"  "الريتز  فندق 
الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة 
ال���ع���ام لهيئة  وال��م��دي��ر  م��ك��ت��وم  آل 
المعرفة والتنمية البشرية الدكتور 
ع��ب��دال��ل��ه ال���ك���رم ورئ���ي���س ال��ج��ام��ع��ة 
والعميد  دك��اش  سليم  البروفسور 
ال���ف���خ���ري ال���ب���روف���س���ور ف���اي���ز ال��ح��اج 
ش��اه��ي��ن ورئ���ي���س م��ج��ل��س ش���ورى 
ال���دول���ة ف���ي ل��ب��ن��ان ورئ���ي���س ات��ح��اد 
القاضي  الجامعة  قدامى  جمعيات 
ش����ك����ري ص��������ادر ون����ائ����ب����ة ال��ع��م��ي��د 
والطاقم  ابيض  نسرين  ال��دك��ت��ورة 
م��ن  ال����واف����د  واإلداري  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
ب��ي��روت وأس��ات��ذة  ف��ي  األم  الجامعة 

مركز دبي واهالي الطالب.
في  شاهين  البروفسور  وت��وج��ه 
: "رب��م��ا  ب ق���ائ�� ك��ل��م��ت��ه ال���ى ال���ط��
ت��ق��ول��ون ل��ق��د ن��ل��ن��ا ال��ب��ك��ال��وري��وس 

ال��ق��ان��ون، ف��م��اذا بعد؟ الجواب  ف��ي 
اآلتية:  بالمعادلة  اختصاره  يمكن 
ان  إم��ا  ال��ق��ان��ون،  ان تستعملوا  إم��ا 
الحالة  ففي  القانون.  يستخدمكم 
االولى، تكون شهادتكم الجامعية 
ان  العمل.  الى سوق  للعبور  جسرا 
مفتاح  القانون  في  البكالوريوس 
المحاماة،  القضاء،  ألبواب عديدة: 
الديبلوماسي،  السلك  التحكيم، 
الوظيفة العامة، العمل في القطاع 
ال����خ����اص. ام����ا ف���ي ال���ح���ال���ة ال��ث��ان��ي��ة 
يستغل  لكي  القانون  دور  فيأتي 
م���واه���ب���ك���م ف����ي ح���ق���ل ال���ت���دري���س 

الجامعي".
ث���م ال���ق���ى دك�����اش ك��ل��م��ة م��رح��ب��ًا 
إل���ى عائلة  ال��م��ت��خ��رج��ي��ن  ب��إن��ض��م��ام 
ال����ج����ام����ع����ة: "ال�����ص�����رح األك����ادي����م����ي 
ال�����ع�����ري�����ق وال�����ع�����اب�����ر ل����ل����ح����ض����ارات، 
ال��ج��وه��ري��ة  بقيمه  ال��ث��اب��ت  ال���ق���وي، 
ق��ي��ة  واألخ� العائلية  القيم  ومنها 
وال��وط��ن��ي��ة ، ال��م��ب��ن��ي ع��ل��ى م��ب��ادئ 
صلبة أولها أن العلم رسالة وليس 
ال��ه��دف  ال���ج���ودة تبقى  وأن  ت��ج��ارة 
هو  التعليمي  والمستوى  األس��م��ى 
أم����ان����ة ت���ص���ان رغ�����م ك����ل ال��ص��ع��اب 

والتحديات".
كما شكر دكاش "الشيخ محمد 
ب�����ن راش�������د آل م���ك���ت���وم وح���ك���وم���ة 
دب��������ي ع����ل����ى ث���ق���ت���ه���م ب���ال���ج���ام���ع���ة 
إع��داد  برنامج  إط��ار  ف��ي  وتوكيلها، 
من  ن��خ��ب��ة  تحضير  مهمته  ل��ل��ق��ادة 
ب��ن��ات وأب��ن��اء دول��ة  الحقوقيين م��ن 
مراكز أساسية في  لتبوؤ  اإلم���ارات 
المجال القانوني"، مؤكدا "استمرار 
ال���ج���ام���ع���ة ف����ي دب�����ي ف����ي ال��س��ن��ي��ن 

المقبلة".
وب��ع��د ك��ل��م��ة خ��ط��ي��ب االح��ت��ف��ال 
ال��ق��اض��ي ص����ادر ال����ذي ش���دد فيها 
ع��ل��ى دور ال��ق��ان��ون ف��ي ب��ن��اء ال���دول 
وإرس���اء االس��ت��ق��رار كما وعلى مزايا 
ال���ح���ق���وق���ي���ي���ن وص���ف���ات���ه���م، أل��ق��ت 
ال��ط��ال��ب��ة ش��ي��خ��ة ال��ش��ام��س��ي كلمة 
ب���اس���م ال��م��ت��خ��رج��ي��ن ش���ك���رت فيها 
والهيئة  التدريسية  الهيئة  أعضاء 
االداري������������ة "ع����ل����ى وق���ف���ت���ه���م م��ع��ن��ا 
التعليم  لمسيرة  الكبير  ودع��م��ه��م 
ال���ج���ام���ع���ي ف�����ي وط����ن����ن����ا، وال���ش���ك���ر 
كانوا  أم��ورن��ا، فقد  يستحق ألولياء 
لنا،  الخالص  بدعائهم  السند  نعم 

فهم من يستحق هذا النجاح".

دكاش بين الشيخ جمعة والكرم والمتخرجين في دبي.
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