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خرجت طالب الحقوق
القديس يوسف ّ
واالقتصادية و الضمان
السياسية
والعلوم
ّ
ّ
اح � �ت � �ف � �ل� ��ت ج � ��ام � �ع � ��ة ال � �ق � � ّ�دي � ��س
ي��وس��ف ف��ي ب�ي��روت بتخريج دفعة
ج��دي��دة م��ن ط � ّ�اب ك�ل� ّ�ي��ة الحقوق
وال � �ع � �ل� ��وم ال� �س� �ي ��اس � ّ�ي ��ة ،وم �ع �ه��د
ّ
السياسية ،وك�ل� ّ�ي��ة العلوم
ال�ع�ل��وم
ّ
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ،وال �م �ع �ه��د ال �ع��ال��ي
لعلوم الضمان ،في حضور رئيس
ّ
الجامعة البروفسور سليم دك��اش
اليسوعي ون� ّ
ّ
الرئيس وأعضاء
اب
�و
َّ
م �ج��ال��س ال �ك �ل� ّ�ي��ات ،وح� ��ل رئ�ي��س
ّ
ّ
جمعيات متخرجي الجامعة،
اتحاد
رئ � �ي ��س م �ج �ل��س ش � � ��ورى ال ��دول ��ة
القاضي شكري صادر ضيف شرف
على االحتفال.
ّ
والنشيد
جين
المتخر
بعد دخول
ً
الوطني ً ألقى رئيس الجامعة كلمة
م��وج �ه��ة إل ��ى ال �م �ت �خ� ّ�رج �ي��ن ال �ج��دد
ق��ائ� ً�اّ :
"إن اكتساب ال�ش�ه��ادة من
جامعة ّ
القديس يوسف هو حصيلة
سنوات من المواظبة والمثابرة على
ٍ

ال�ع�م��ل ،ول�ك� ّ�ن��ه أك�ث��ر م��ن أي وق� ٍ�ت
مضى ،ثمرة تنشئة الفكر والقلب،
والذكاء واإلرادة".
ّ
م��ن ج �ه �ت��ه ،ت �ح��دث ص� ��ادر إل��ى
ح��ام �ل��ي ال � �ش � �ه� ��ادات ،م �س �ت��ذك� ً�را
س�ن��وات��ه ال� �� 43ف��ي خ��دم��ة القضاء
الم َ
اللبناني ومسيرته ُ
ستلهمة من
"مبادئ جامعة ّ
القديس يوسف.
أض� � � ��اف " :إن إج� � � ��ازة ال �ح �ق��وق
ف��ي ج��ام�ع��ة ال �ق� ّ�دي��س ي��وس��ف هي
ت�ن�ش�ئ��ة وان �ض �ب��اط ل �ل��روح وليست
مجرد تراكم للمعلومات .فالجامعة
ال ت ��زرع ف��ي عقولكم ق��ا ًن��ون ال�ي��وم
ً
ال��ذي سيصبح غ� ً�دا قانونا منقوضا
ً
ومستبدال ،لذا كونوا ممن يجيدون
ت�ك�ي�ي��ف ال �ن��ص ال �ق��ان��ون� ّ�ي وف�ه��م
طريقة تفكير ُ
الم ّ
شرع أو القاضي".
وألقى الطالب كرم حويك كلمة
المتخرجين ،ثم وزعت
بإسم زمائه ّ
الشهادات للطاب ال� .228

