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طالّب كليّة الهندسة إلى البوليتكنيك من جامعة الق ّديس يوسف في بيروت
رئي�س اجلمهورية اللبنانية العماد
مي�سال عون م�ستقب ًال رئي�س
جامعة الق ّدي�س يو�سف الربوف�سور
�سليم د ّكا�س يرافقه وفد الط ّالب
املتفوقني وعميد كل ّية الهند�سة
فادي جعارة والأ�ستاذ مروان برو�س

“�سوف ت�ساعدكم جامعة الق ّدي�س يو�سف على حتقيق اأهدافكم
يف التن�سئة على التم ّيز واكت�ساب القيم العمل ّية ،الإن�سان ّية
والجتماع ّية والفكر ّية ( )...جامعة الق ّدي�س يو�سف هي
امل�ساحة التي فيها ومعها �ستتح ّقق اأحالمكم وت�سبح وقائع”.
بهذه الكلمات توجّه رئي�س اجلامعة الربوف�سور �سليم دكّا�س
اإىل الط ّالب اجلدد املنتمني حدي ًثا اإىل عائلة جامعة الق ّدي�س
أكادميي
يو�سف ،وذلك يف ر�سالته ال�سنوية يف بداية العام ال
ّ
.2018-2017
ها هو القطاف املثمر يوؤ ّكد ما قاله رئي�س اجلامعة من خالل
جناحات م�سرقة ّ
ي�سطرها ط ّالب معهد الهند�سة العايل يف
خية
بيوت ،فاحل�ساد مل يتاأخر لأن الزرع وقع يف اأر�س ّ
جت�سدت بتف ّوق ط ّالب جامعة
�ساحلة .الغالل ،هذه امل ّرةّ ،
الق ّدي�س يو�سف يف بيوت ،يف كربيات اجلامعات العامل ّية
امل�سهود لها بامل�ستويات الأكادمي ّية العالية واملعايي العلم ّية
الدقيقة.
ويف التفا�سيل اأن ط ّالب ( )Math Spéمن معهد الهند�سة
العايل يف بيوت  ESIBاأبدعوا يف امتحانات مدر�سة
البوليتكنيك الفرن�س ّية Ecole polytechnique Paris
من خالل امتحانات الـFilière Universitaire FUI
 ،Internationaleاإذ اجتاز �سبعة ط ّالب منهم مباراة
الدخول من بني  19طال ًبا اأجنب ًيا حمققني بذلك ن�سبة %37
من الأجانب املقبولني ،كما ّمت قبول طالب ثامن من خالل

امتحانات الـ.Filière Universitaire Française FUF
والط ّالب الثمانية هم :ماريا اجلامو�س؛ هنادي جربان؛
حجار؛ جنى رزق؛ مي�سال الهوا؛ ري�سار ملحة؛ جو �سعد؛
�سيلني ّ
وجان �سارل ل ّيون.
جناح اآخر ل ب ّد من التوقف عليه ،هو جناح لل�سنة الثانية على
التوايل ،اإذ فازت باملرتبة الأوىل يف املباراة الدول ّية ملدر�سة
البوليتكنيك هنادي جربان ونالت عالمة  17.38على 20
حجار احتلت املرتبة
فحازت املرتبة الأوىل ،وكذلك �سيلني ّ
الثالثة مبعدل  16.29على  .20وكانت يف العام  2017فازت
رند احلاج باملرتبة الأوىل يف املباراة الدول ّية ،والطالبات
الثالث هنّ من الـ.ESIB
جدير بالذكر اأن طالبني ّمت قبولهما يف مباراة الدخول اىل
املدر�سة الوطن ّية للتقن ّيات املتق ّدمة École Nationale
( Supérieure des Techniques Avancées )ENSTAهما
اإيكار �سقر و�سربل احللو.
كما جنح �ستة ط ّالب يف مباراة الدخول اإىل املدر�سة املركز ّية
يف باري�س  Ecole Centrale de Parisثالثة منهم ُقبلوا يف الـ
.École des Mines-Pont et Chaussée
اأح�سنتم!
ك ّل الت�سجيع لط ّالبنا! جهودكم اأثمرت وغاللكم وفية! وها
اأنتم ترفعون ا�سم جامعتكم عال ًيا.
(بيان)

