
»الي�سوعية« خّرجت دفعتني من املحتوى الرقمي العربي

احتفل معهد اآلداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في 
بيروت بتخريج دفعتني من طالب الدبلوم اجلامعي في احملتوى 
العلوم اإلنسانية، في حضور  العربي، في بهو ح��رم  الرقمي 
ونائب  اليسوعي،  دك��اش  سليم  البروفسور  اجلامعة  رئيس 
رئيس اجلامعة مدير معهد اآلداب الشرقية البروفسور صالح 
أبو جودة اليسوعي، عميدة الكلية البروفسورة ميرنا غناجة، 

ومنسقة الدبلوم األستاذة ندى عيد.
ونالوا  ألنهم جنحوا  بالتهنئة  ال��ط��الب  إل��ى  عيد  توجهت 
شهادة ستفتح أمامهم آفاقا مهنية جديدة، مذكرة إياهم بحجم 
املسؤولية التي سيحملونها »ليكونوا مبتكري محتوى يتحلون 

باملهنية واجلدارة وخصوصا باألخالقيات املهنية«.
ب��دوره، اعتبر البروفسور أبو جودة أن املناسبة » تكتسب 

أهمية خاصة في معهد اآلداب الشرقية«.
تواصل  على  »البقاء  إل��ى  دعاهم  اخلريجني  تهنئته  وبعد 
مع املعهد، وإل��ى احل��رص على تنمية الشعور باالنتماء إليه، 
وبالطبع، إلى لبنان الذي يحتاج إلى تضامننا جميعا في هذه 

املرحلة االستثنائية التي جنتازها«.
احملتوى  أهمية  على  غناجة  العميدة  توقفت  جهتها،  من 
الرقمي، خصوصا العربي منه، وقالت: »أيها الطالب لقد كسبتم 

مهارات عديدة خالل دراستكم في معهد العلوم الشرقية، هذا 
املعهد الذي منح أول دبلوم في اآلداب الشرقية سنة ١9٤٤ وأول 
إج��ازة في اآلداب العربية سنة ١9٤٧، ها هو اليوم مينح أول 
الرقمي العربي. فعليكم االفتخار  دبلوم جامعي في احملتوى 
إذ أنكم سوف تتخرجون بعد قليل من مؤسسة عريقة تواصل 
من خ��الل املسؤولني األكادمييني واألس��ات��ذة تطوير وجتديد 

معرفتها لكي تواكب االبتكارات«.
أما البروفسور دكاش فأوجز كلمته في فكرتني، بعد تنهئة 
الطالب وقال: »الفكرة األولى هي في األهمية التي يوليها معهد 
اآلداب الشرقية للمحتوى الرقمي العربي، وهذه األهمية تنبع 
من رسالة املعهد وتاريخه وتاريخ اجلامعة اليسوعية والعديد 
من اآلباء اليسوعيني أيضا وأساتذة اجلامعة الذين شكلوا وما 

زالوا رافعة قوية لهذا احملتوى العربي في حالته الورقية ».
عن  نتكلم  عندما  أننا  فهي  الثانية  الفكرة  »أم��ا  وأض���اف: 
األق��ل مبا  النوعية على  ع��ن  ينبغي احل��دي��ث  الصناعة فإمنا 
أكانت  املؤسسات  تؤديها  التي  اإللكترونية  اخلدمات  يخص 
حكومية أم خاصة على مستوى أعمال احلكومة اإللكترونية 
والتجارة اإللكترونية والتعليم والتعلم اإللكتروني واملنصات 

الثقافية والعلمية واألدبية«.  
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