اﻟﺴﺒﺖ  2014-07-12اﻟﻌﺪد 25431

8

القديس يوسف وزعت شهادات لـ  477طالب ًا
تخرجوا من كلية العلوم والتكنولوجيا

متخرجون مع شهاداتهم.

احتفلت جامعة ّ
القديس يوسف
بـ ـتـ ـخ ــري ــج طـ ـ ـ ـ ّـالب كـ ـل ـ ّـي ــة الـ ـعـ ـل ــوم
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ف ــي ب ــاح ــة ال ـحــرم
فــي مــار روك ــز ،فــي ح ـضــور رئيس
ّ
الجامعة البروفسور سليم دكــاش
الـيـســوعــي وضـيــف ال ـشــرف رئيس
ّ
للفرنكوفونية
الــوكــالــة الجامعية
ال ـبــروف ـســور عـبــد الـ ّلـطـيــف م ـيــراوي
وع ـ ـ ـمـ ـ ــداء ال ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــات وج ـ ـمـ ــع مــن
األساتذة وأهالي الطالب.
إس ـ ـت ـ ـه ــل االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــال ب ــدخ ــول
ال ـم ـه ـنــدس ـيــن واالخ ـت ـصــاص ـي ـيــن
م ـ ــن مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـم ـ ـه ــن ال ـع ـل ـم ـ ّـي ــة
ّ
والتكنولوجية ،ثم النشيد الوطني،
ّ
دكـ ــاش كـلـمــة ّ
رح ــب فيها
وأل ـقــى
بــالـبــروفـســور م ـيــراوي .وق ــال" :فــي
ّ
الفرنسية خيارًا
حــال اعتبرنا اللغة
ثابتًا ،ال بد من اإلشارة الى أن ازمة
اللغات قد وصلت الينا .لذا يصبح
مــن الـ ـض ــروري األخ ــذ فــي االعـتـبــار
الـ ـت ــراج ــع ال ـخ ـط ـيــر ال ـ ــذي تـشـهــده

(ميشال صايغ)

ّ
العربية .وبالنسبة
اللغات من بينها
الـيـنــا فــي الـجــامـعــة نـشـهــد تــراجـعــًا
ّ
الفرنسية .لذلك نطلق النداء
للغة
م ــن اجـ ــل أخـ ــذ خـ ـط ــوات مـلـمــوســة
وغ ـيــر مــوس ـمـ ّـيــة م ــن ال ـم ـســؤول ـيــن
لكي يستطيع عــدد غير قليل من
الشباب اللبنانيين من التمكن من
لغة موليير وااللـتـحــاق بالجامعات
ّ
الفرنكوفونية".
وأل ـ ـق ـ ــى ال ـ ـبـ ــروف ـ ـسـ ــور م ـ ـيـ ــراوي
ك ـل ـمــة ش ـ ـ ّـدد ف ـي ـهــا ع ـلــى ال ـت ـعــاون
بـيــن الـجــامـعــة والــوكــالــة الجامعية
للفرنكوفونية.
ّ
وب ـ ـعـ ــدمـ ــا ت ـ ــال خـ ـمـ ـس ــة ط ـ ـ ــالب،
بــاســم جـمـيــع الـمـتـخــرجـيــن ،قسما
ت ـع ـهــدوا ف ـيــه ال ـق ـيــام بــواجـبــاتـ ّهــم
ال ـم ـه ـن ـيــة بـ ـش ــرف ون ـ ــزاه ـ ــة ،ســلــم
ّ
دكاش الشهادات إلــى 477طالبا.
ووزع ـ ـ ــت جـ ــوائـ ــز ل ـل ـحــائــزيــن عـلــى
المراتب األولى من مختلف المعاهد
والـكـلـيــات .وأل ـقــت س ــارة عـيــد من

معهد إدارة الشركات كلمة باسم
ّ
الطالب.
ّ
وخـتــامــًا ســلـمــت الـجــوائــز اآلتـيــة:
ج ــائ ــزة ريـ ـم ــون ن ـجــار ل ـل ـحــائــز على
الـ ـم ــرتـ ـب ــة األول ـ ـ ـ ــى فـ ــي ال ـه ـنــدســة
المدنية عبد العزيز درنيقة ،جائزة
 –MegaGroupن ـج ـيــب ح ــرب،
لفؤاد صادق رحمة ،جائزة مؤسسة
متى وشــركــاه للحائز على المرتبة
األول ــى فــي م ــادة األبـنـيــة وهندسة
الشركات ألفرد حرب ،جائزة ريمون
روفايل للحائز على المرتبة األولى
فــي م ــادة األش ـغــال الـعــامــة والنقل
بـ ــول ح ـ ــرب ،ج ــائ ــزة مــؤس ـســة عبد
ال ـعــال للحائز عـلــى الـمــرتـبــة األولــى
ف ــي م ـ ــادة ال ـم ـيــاه وال ـب ـي ـئــة شــربــل
ح ـلــو ،ج ــائ ــزة  – Murexسليم
إده لـلـحــائــزة عـلــى الـمــرتـبــة األول ــى
في مادة الكهرباء والميكانيك فرح
روفــايــل ،جــائــزة  – Murexسليم
إده للحائز على المرتبة األولــى في
ّ
المعلوماتية والـشـبـكــات جو
م ــادة
حلو جائزة قدامى معهد الهندسة
ال ـع ــال ــي ف ــي بـ ـي ــروت ل ـل ـحــائــز عـلــى
المرتبة األول ــى فــي مــادة الكهرباء
والميكانيك بشير إندراوس ،جائزة
 Libatelللحائز على المرتبة األولى
في مادة اإلتصاالت والشبكات جان
ب ـس ـتــانــي ،وج ــائ ــزة Clos Saint-
 Thomasلـلـحــائــزة عـلــى المرتبة
ّ
الزراعية
األولى في معهد الهندسة
العالي لدول البحر المتوسط ومعهد
ّ
الغذائية العالي
هندسة الصناعات
جسيكا غنطوس.

