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”القديس يوسف“ خرجت ٤٥٧ طالبا في العلوم والتكنولوجيا

صدى البلد  

USJ        شهاب يتسلم من دكاش درًعا تقديرية

احتفلت جامعة القّديس بتخريج 
طّالب حرم العلوم والتكنولوجيا في 
باحة الحرم في مار روكز، في حضور 
لبروفسور سليم  ا لجامعة  ا رئيس 
ــاش اليسوعي وضيف الشرف  دك
رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين 
النقيب خالد شهاب وعمداء الكليات 

وجمع من األساتذة وأهالي الطّالب.
رّحب دكاش بشهاب ”الذي يقود 
القطاع  المهندسين، هذا  سفينة 
العظيم من المهنّيين الذي ساهم 
ويساهم في بناء الحضارة اللبنانّية 

والعربّية والدولّية“. 

ثقة متبادلة
وتوّجه الى الطّالب: ”جامعتكم لها 
تاريخها الذي نفتخر به وتفتخرون 
بـه وأنتم جزء من هذا التاريخ المجيد 
فكونوا من خيرة خريجيها وأهل فكر 
وتغيير (...) واعملوا دوًما ليكون هذا 
الوطن دولة قانون، دولة الشفافية 
والتجّرد، دولة الثقة المتبادلة، دولة 
الجمال والعيش مًعا، وطن الحرّيات 

واإليمان“.
أما شهاب فتطّرق الى تحديات 
مهنة الهندسة وقال: ”الوضع ليس 
على ما يــرام خصوصا مع التفريخ 
لكلّيات هندسة في  لمجدي  ا غير 
جامعات جديدة تستنسخ برامج من 
كلّيات ومعاهد خارجّية ما يؤثر على 
نوعّية التعليم، فضًال عن أن هذه 
الجامعات تزيد من حجم الخّريجين 

غير ذوي الكفاءة ما يضعف شهادة 
الهندسة اللبنانّية. (...) هناك تخمة 
في أعداد الخّريجين والتي ستقارب 
ــذا باإلضافة  ـــــ٣٣٠٠ ســنــويــا، ه ال
لمهن  ا فــي  لفاضح  ا لنقص  ا ــى  ل ا
المساعدة للهندسة“. وكشف نقيب 
بة ستخضع  لنقا ا ن  ا لمهندسين  ا
ٍة  المرشحين لدخولها الختبار كفاء
أســوة بباقي نقابات المهن الحرة 

كالطب والصيدلة والمحاماة“.

نبراس ينير دروًبا
ورأى ان ”ازاء ذلك، ومن اجل رفع 
شأن مهنة الهندسة ولجعل العلم 
نبراًسا ينير دروبنا، والتعليم قدوة 
ونهجا ينعكسان في اختصاصات 
ء  التشاور مع عمدا مختلفة، وبعد 
كليات الهندسة في لبنان واصحاب 
االختصاص من كبار المهندسين 
واالكاديميين سنبدأ بالعمل على 

وضع اختبار دخول الى النقابة سنحدد 
قريبا متى يبدأ العمل به اسوة ببعض 
نقابات المهن الحرة كالطب والصيدلة 
والمحاماة، وذلك لفرز المهندسين 
ة والمستحقين الذين  ذوي الكفاء
انكبوا على دراســة الهندسة بجد 
ة من الذين ارادوا أن  ونشاط وكفاء
يكونوا من حملة الشهادات فقط“. 

ال للتقاعس
وختم: ”ال يتقاعس احدكم عن 
العمل المبادر والمندفع في تطبيق 
كل ما تعلمتموه، واسهروا كل يوم 
على تطوير معرفتكم، فما نلتموه 
هنا في هذا المنهل العلمي القيم، 
انما هو فن المعرفة التي تنفتح لكم 
ابوابها كل يوم في الحياة العملية، 
فال تكونوا اال مهنيين بالدرجة االولى 
وال تتركوا المصدر بل اعرفوا كيف 
تنهلوا معرفة مضافة وتتواضعوا 

في تعلمكم لكي تأتي ثمارها. كونوا 
. فال يكتمل العمل اال  . . مهنيين، 
بالتفاني في سبيل النجاح، والنجاح 
هو هدف راٍق وساٍم ال يمكن بلوغه 

من دون عطاء“.

قسم الخريجين
 وبعدما تال خمسة طــّالب، باسم 
جميع المتخرجين، قسًما تعهدوا فيه 
القيام بواجباتهم المهنية بشرف 
ونــزاهــة، سلم دكــاش الشهادات 

إلى ٤٥٧ طالبا تخرجوا من الكلّيات 
والمعاهد التالية: معهد الهندسة 
العالي في بيروت، معهد الهندسة 
الزراعّية العالي لدول البحر المتوسط، 
معهد هندسة الصناعات الغذائّية 
العالي، المعهد الوطني لالتصاالت 
والمعلوماتّية، كلّية العلوم ومن معهد 
إدارة الشركات. من ثم تــّم توزيع 
جوائز على الحائزين المراتب األولى 

من مختلف المعاهد والكليات. 
 وختاما ُسلمت جوائز خاصة لعدد 
من الطالب المتفوقين والمميزين 

والمبتكرين.

«هناك تخمة 

في أعداد خريجي 

الهندسة ستقارب 

الـ٣٣٠٠ سنويا»
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