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القديس يوسف وزعت شهادات لـ 477 طالبًا 
تخرجوا من كلية العلوم والتكنولوجيا

يوسف  القّديس  جامعة  احتفلت 
ـــتـــخـــريـــج طـــــــــاّلب كــــلــــّيــــة الـــعـــلـــوم  ب
ـــاحـــة الـــحـــرم  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــــي ب
فــي مـــار روكــــز، فــي حــضــور رئيس 
ــاش 

ّ
دك سليم  البروفسور  الجامعة 

الــيــســوعــي وضــيــف الــشــرف رئيس 
للفرنكوفونّية  الجامعية  الــوكــالــة 
الــبــروفــســور عــبــد الــلــطــيــف مــيــراوي 
ت وجـــــمـــــع مــن 

ّ
وعـــــــمـــــــداء الـــــكـــــلـــــيـــــا

األساتذة وأهالي الطالب.
إســــتــــهــــل االحـــــتـــــفـــــال بــــدخــــول 
الـــمـــهـــنـــدســـيـــن واالخـــتـــصـــاصـــيـــيـــن 
مــــــن مـــخـــتـــلـــف الــــمــــهــــن الـــعـــلـــمـــّيـــة 
والتكنولوجّية، ثم النشيد الوطني، 
ـــــاش كــلــمــة رّحــــب فيها 

ّ
وألـــقـــى دك

بــالــبــروفــســور مـــيـــراوي. وقــــال: "فــي 
خيارًا  الفرنسّية  اللغة  اعتبرنا  حــال 
ثابتًا، ال بد من اإلشارة الى أن ازمة 
اللغات قد وصلت الينا. لذا يصبح 
مـــن الـــضـــروري األخــــذ فـــي االعــتــبــار 
الـــتـــراجـــع الــخــطــيــر الــــــذي تــشــهــده 

اللغات من بينها العربّية. وبالنسبة 
الــيــنــا فـــي الــجــامــعــة نــشــهــد تــراجــعــًا 
للغة الفرنسّية. لذلك نطلق النداء 
مـــن اجــــل أخــــذ خـــطـــوات مــلــمــوســة 
وغـــيـــر مــوســمــّيــة مـــن الــمــســؤولــيــن 
قليل من  عــدد غير  لكي يستطيع 
الشباب اللبنانيين من التمكن من 
بالجامعات  وااللــتــحــاق  موليير  لغة 

الفرنكوفونّية".
وألـــــقـــــى الــــبــــروفــــســــور مــــيــــراوي 
ــتــعــاون  كــلــمــة شـــــّدد فــيــهــا عــلــى ال
الجامعية  والـــوكـــالـــة  الــجــامــعــة  بــيــن 

للفرنكوفونية.
وبــــعــــدمــــا تــــــال خـــمـــســـة طـــــــاّلب، 
بــاســم جــمــيــع الــمــتــخــرجــيــن، قسما 
تـــعـــهـــدوا فــيــه الـــقـــيـــام بــواجــبــاتــهــم 
ــم 

ّ
ـــــزاهـــــة، ســل الــمــهــنــيــة بــــشــــرف ون

إلــى477 طالبا.  اش الشهادات 
ّ
دك

ووزعــــــــت جــــوائــــز لـــلـــحـــائـــزيـــن عــلــى 
المراتب األولى من مختلف المعاهد 
والــكــلــيــات. وألــقــت ســـارة عــيــد من 

باسم  كلمة  الشركات  إدارة  معهد 
الطاّلب. 

ــمــت الــجــوائــز اآلتــيــة: 
ّ
وخــتــامــًا ســل

جـــائـــزة ريـــمـــون نـــجـــار لــلــحــائــز على 
ـــــــــى فـــــي الـــهـــنـــدســـة  الـــمـــرتـــبـــة األول
المدنية عبد العزيز درنيقة، جائزة 
حـــرب،  نــجــيــب   –MegaGroup
لفؤاد صادق رحمة، جائزة مؤسسة 
المرتبة  على  للحائز  وشــركــاه  متى 
األولــــى فــي مـــادة األبــنــيــة وهندسة 
الشركات ألفرد حرب، جائزة ريمون 
األولى  المرتبة  على  للحائز  روفايل 
فــي مـــادة األشـــغـــال الــعــامــة والنقل 
ــــول حـــــرب، جـــائـــزة مــؤســســة عبد  ب
الــعــال للحائز عــلــى الــمــرتــبــة األولـــى 
فــــي مــــــادة الـــمـــيـــاه والـــبـــيـــئـــة شــربــل 
–  سليم   Murex جـــائـــزة   حـــلـــو، 
إده لــلــحــائــزة عــلــى الــمــرتــبــة األولـــى 
في مادة الكهرباء والميكانيك فرح 
روفــايــل، جــائــزة  Murex – سليم 
المرتبة األولــى في  إده للحائز على 
جو  والــشــبــكــات  المعلوماتّية  مـــادة 
الهندسة  حلو جائزة قدامى معهد 
الـــعـــالـــي فــــي بــــيــــروت لــلــحــائــز عــلــى 
الكهرباء  مـــادة  فــي  األولـــى  المرتبة 
والميكانيك بشير إندراوس، جائزة 
Libatel للحائز على المرتبة األولى 
في مادة اإلتصاالت والشبكات جان 
Clos Saint- وجـــائـــزة  بــســتــانــي، 
المرتبة  عــلــى  لــلــحــائــزة    Thomas
األولى في معهد الهندسة الزراعّية 
العالي لدول البحر المتوسط ومعهد 
هندسة الصناعات الغذائّية العالي 

جسيكا غنطوس.

)ميشال صايغ( متخرجون مع شهاداتهم.  
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