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خرجت  457طالب ًا
اليسوعية ّ
يف العلوم والتكنولوجيا

طالب التكنولوجيا والهندسة في تخرج اليسوعية.

احتفلت جامعة ّ
القديس يوسف
ب� �ت� �خ ��ري ��ج ط� � � � ّ�الب ح � � ��رم ال� �ع� �ل ��وم
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ف��ي ب��اح��ة ال �ح��رم
في م��ار روك��ز ،في حضور رئيس
ّ
الجامعة البروفسور سليم دكاش
اليسوعي وعميد الكلية الدكتور
ف� � ��ادي ج � �ع� ��ارة وض� �ي ��ف ال� �ش ��رف
رئ � �ي� ��س ات� � �ح � ��اد ال �م �ه �ن��دس �ي��ن
النقيب خالد شهاب
اللبنانيين
ّ
وع� � �م � ��داء ال� �ك� �ل� �ي ��ات وج � �م� ��ع م��ن
ّ
الطالب.
األساتذة وأهالي
اس� � �ت� � �ه � ��ل ال� � �ح� � �ف � ��ل ب � ��دخ � ��ول
ال �م �ه �ن��دس �ي��ن واالخ �ت �ص��اص �ي �ي��ن
م � ��ن م �خ �ت �ل��ف ال� �م� �ه ��ن ال �ع �ل �م� ّ�ي��ة
وال � �ت � �ك � �ن� ��ول� ��وج� � ّ�ي� ��ة ،ث� � ��م أل� �ق ��ى
ّ
دك� � � ��اش ك� �ل� �م ��ة ،ت � ��اله ال �ن �ق �ي��ب
ش�ه��اب ال ��ذي ك�ش��ف ان النقابة
س�ت�خ�ض��ع ال �م��رشُ�ح �ي��ن ل��دخ��ول�ه��ا
الخ �ت �ب��ار ك �ف��اءة أس � ��وة ب�ن�ق��اب��ات
المهن ال�ح��رة كالطب والصيدلة
والمحاماة.
بعدما تال خمسة ّ
طالب ،باسم
جميع المتخرجين ،قسما تعهدوا
ف�ي��ه ال�ق�ي��ام ب��واج�ب��ات� ّه��م المهنية
ّ
ب� �ش ��رف ون � ��زاه � ��ة ،س ��ل ��م دك � ��اش
ال� � �ش� � �ه � ��ادات إل� � ��ى  457ط��ال �ب��ا
وطالبةّ .
وختامًا ُسلمت الجوائز التالية:
جائزة ريمون نجار للحائز المرتبة
األول � � � ��ى ف � ��ي ال� �ه� �ن ��دس ��ة ج � ��ورج
ّ
صباغ ،جائزة – MegaGroup
نجيب ح��رب ،لميشال اب��و خليل
وك�م�ي��ل خ ��وري ،ج��ائ��زة مؤسسة
م �ت��ى وش ��رك ��اه ل �ل �ح��ائ��زة ال�م��رت�ب��ة
األولى في مادة األبنية وهندسة
ال �ش��رك��ات زي �ن��ب ح �ي ��در ،ج��ائ��زة

(ميشال صايغ)

ري �م��ون روف��اي��ل ل�ل�ح��ائ��زة المرتبة
األول��ى ف��ي م��ادة األش�غ��ال العامة
والنقل سينتيا ج��دع��ون ،جائزة
م ��ؤس� �س ��ة ع� �ب ��د ال � �ع� ��ال ل �ل �ح��ائ��زة
ال�م��رت�ب��ة األول ��ى ف��ي م ��ادة ال�م�ي��اه
والبيئة سينتيا اندراوس ،جائزة
 – Murexس �ل �ي��م إده ل�ل�ح��ائ��ز
المرتبة األولى في مادة الكهرباء
وال� �م� �ي� �ك ��ان� �ي ��ك م� � � ��ارك غ �ص �ي��ن،
ج ��ائ ��زة  – Murexس�ل�ي��م إده
للحائزة المرتبة األول��ى في مادة
ال �م �ع �ل��وم��ات� ّ�ي��ة وال �ش �ب �ك��ات ه��دى
بيضون ،جائزة  – Murexسليم
إده ألف� �ض ��ل م � �ش ��روع اب �ت �ك��اري
لندى ابو ناضر وروا يونس ،جائزة
ق��دام��ى م�ع�ه��د ال�ه�ن��دس��ة ال�ع��ال��ي
في بيروت للحائزة المرتبة األولى
ف��ي م ��ادة ال�ك�ه��رب��اء والميكانيك
إل �ي��ان ال �خ��وري ،ج��ائ��زة Libatel
للحائزة المرتبة األول��ى في مادة
االتصاالت والشبكات رنا شمس
ال ��دي ��ن ،وج ��ائ ��زة Clos Saint-
 Thomasللحائزة المرتبة األولى
ف ��ي م �ع �ه��د ال �ه �ن��دس��ة ال ��زراع � ّ�ي ��ة
ال �ع��ال��ي ل� ��دول ال �ب �ح��ر ال�م�ت��وس��ط
( )ESIAج �ن ��ي ح� ��ري� ��ز ،وج ��ائ ��زة
 Clos Saint-Thomasاي�ض��ًا
ألف� �ض ��ل ب �ح ��ث ع �ل �م��ي ق� � � ّ�دم ف��ي
ال � � � � �� ESIAوف � ��ي م �ع �ه��د ه �ن��دس��ة
ال� �ص� �ن ��اع ��ات ال� �غ ��ذائ � ّ�ي ��ة ال �ع��ال��ي
لجني حريز وسهى ناصر ،واخيرًا
جائزة Mobile Technology
 -Tomorrowن��اج��ي ب��و حبيب
للحائز المرتبة األولى في المعهد
ّ
والمعلوماتية
الوطني لالتصاالت
جاد الحاج.

