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تخريج طالب العلوم الدينية يف »الي�سوعية«

دكا�ص: حولوا �شهاداتكم اإىل جهاد يومي

البروفسور دكاش متوسطًا اخلريجني

القديس  جامعة  فــي  الدينية  الــعــلــوم  كلية  احتفلت 
يوسف في بيروت بتخرج دفعات جديدة من طاب املعهد 
اإلسامية  ــدراســات  ال ومعهد  الدينية،  للعلوم  العالي 
واملسيحية، وقسم علوم األديان، في قاعة فرنسوا باسيل 
في حــرم االبتكار والرياضة- طريق الشام، في حضور 
رئيس اجلامعة البروفسور سليم دكاش اليسوعي وعميد 
الكلية األب مارك شيشليك اليسوعي ومدير املعهد العالي 
للعلوم الدينية وممثل املطران مارون العمار األب إدغار 

الهيبي.
وتوزعت الشهادات كالتالي: الدبلوم اجلامعي »أؤمن« 
: مدخل إلى اإلميان املسيحي )الدفعة السادسة - باللغة 
الفرنسية، والثانية بالغة العربية في بيروت(. الدبلوم 
اجلامعي في املرافقة الروحية )الدفعة احلادية عشرة(؛ 
احلادية  )الدفعة  الصحة  راعوية  في  اجلامعي  الدبلوم 
والراعوية  الشماسية  فــي  اجلامعية  الشهادة  عــشــرة(؛ 
االجتماعية )الــدفــعــة اخلــامــســة(؛ الــشــهــادة فــي الثقافة 
األســاســيــة اإلســامــيــة واملسيحية )الــدفــعــة اخلامسة(؛ 
واملسيحية  اإلسامية  العقائد  فــي  اجلامعية  الشهادة 
)الدفعة الرابعة(؛ الشهادة اجلامعية؛ الشهادة اجلامعية؛ 
ــــــام« )الدفعة  ــــــان واإلع الــدبــلــوم اجلــامــعــي فـــي »األدي

السابعة(.

بعد تــقــدمي مــن الــطــالــب أنــطــوان ســامــة، كــانــت كلمة 
منسق دبلوم راعوية الصحة األب شربل خشان ألقاها 
األب  مــن  بتكليف  الدينية  للعلوم  العالي  املعهد  بــاســم 
الهيبي، قال فيها: » منذ اللحظة أنتم شركاء حقيقيون 
في بنية جامعة القديس يوسف ورسالتها بحيث أنكم 
تنطلقون لتجددوا الذهنيات، واملؤسسات التي تعملون 

فيها«.
من جهته، قال األب شيشليك: »هدفت هذه التدريبات 
إلـــى تشجيع املــمــارســات اجلــيــدة وجتــنــب املمارسات 
السيئة، وهي بطريقة ما، هدفت أيضا إلى تعزيز النزعة 

اإلنسانية«.
اما البروفسور دكاش فتوجه الى اخلريجن بالقول: 
»ال تضعوا هــذه الشهادة فــي اخلــزانــة وتقفلوا عليها، 
بل حولوها إلى جهاد يومي والتزام متواصل، فينجح 
بالتمام حاملو هذه الشهادة ويتكلل عملهم مبا متثله هذه 

الشهادة من الكفاءات والعلم واحلضارة«.
ثم كانت كلمة الطاب لكل من إميل أبو شعر وأسيل 

مكي، ثم وزعت الشهادات.
في سياق اخــر، عقد مرصد الوظيفة العامة واحلكم 
نــدوة علمية حول:  القديس يوسف  الرشيد في جامعة 

»السياسات اإلجتماعية من منظار مقارن«.
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