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الي�سوعية خ ّرجت  452طالب ًا يف العلوم والتكنولوجيا

إح � �ت � �ف � �ل� ��ت ج � ��ام� � �ع � ��ة ال � �ق� ��دي� ��س
ي��وس��ف ب�ت�خ��ري��ج ط�ل�اب ك�ل�ي��ة العلوم
والتكنولوجيا ،في باحة حرم اجلامعة
ف��ي م��ار روك��ز-امل�ن�ص��وري��ة ،ف��ي حضور
رئ �ي��س اجل��ام �ع��ة ال �ب��روف �س��ور رينيه
ش��ام��وس��ي وع �م��داء الكليات وع ��دد من
األساتذة وأهالي الطالب.
إس�ت�ه��ل احل �ف��ل ب��دخ��ول املهندسني
واإلخ �ت �ص��اص �ي�ين م ��ن م�خ�ت�ل��ف املهن
العلمية وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ،ث��م النشيد
ال��وط�ن��ي ،أل�ق��ى بعدها ش��ام��وس��ي كلمة
ت��وج��ه ف�ي�ه��ا ال ��ى امل �ت �خ��رج�ين بالقول:
«ي �ج��ب أن ت ��درك ��وا م�ع�ن��ى ه ��ذا احلفل
ال��ذي ال يسعكم اعتباره نهاية مغامرة
اختبرمتوها ،ب��ل ال�ت��زام��ا غير محدود
باملستقبل .يترتب عليكم اآلن أن تبنوا
مستقبلكم ،م��ع ال�ع�ل��م أن ذل��ك يتطلب
ت��واف��ر عنصرين م�ح��ددي��ن .فيجدر بكم
أوال ،أن ت �ت �ص��وروا ط��ري�ق��ة استكمال
ت��درب �ك��م ،وأن حت��اول��وا ث��ان �ي��ا ،حتديد
العناصر التي يجب أن متيز تدخالتكم
ف��ي إط ��ار ال�ت��زام�ك��م املهني».واضاف:
يجدر بكم من اآلن فصاعدا أن تتالقوا مع
بعضكم بعضا حتى تتمكنوا إلى جانب

أساتذتكم السابقني وع��دد من الزمالء،
من إرساء املعايير اجلديدة التي تسمح
لكم بإتقان كل جديد يبرز في هذا العالم.
مي�ك��ن أن ت��أت��ي ال �ت��دري �ب��ات املتواصلة
بأشكال جديدة ومختلفة لكن يجب أن
تكون موجودة دائما» .أما عن العناصر
التي يجب أن متيز تدخالت املتخرجني
في إطار إلتزامهم املهني قال شاموسي:
«يجب أال تتميزوا بفضل نوعية كفاءاتكم
فحسب ،بل بفضل قدرتكم على االبتكار
أيضا ،وبفضل اهتمامكم باملجتمع الذي
يجب أن تتدخلوا فيه ،وأخ�ي��را بفضل
إرس� ��اء ال �ت �ع��اون��ات امل�ط�ل��وب��ة بطريقة
سلمية .بإختصار ،يجدر بكم أن تعملوا
م��ع اآلخ ��ري ��ن وم ��ن أج ��ل اآلخ ��ري ��ن كما
يجب أن يتم ذل��ك في أط��ر جديدة وعلى
أحسن ما ي��رام» .وبعد ان تال  6طالب،
بإسم جميع املتخرجني ،قسما تعهدوا
فيه القيام بواجباتهم املهنية بشرف
ون ��زاه ��ة ،س �ل��م ش��ام��وس��ي الشهادات
إل��ى  452طالبا ت�خ��رج��وا م��ن الكليات
واملعاهد اآلتية 156 :من معهد الهندسة
العالي في بيروت 8 ،من معهد الهندسة
الزراعية العالي لدول البحر املتوسط5 ،

من معهد هندسة الصناعات الغذائية
العالي 42 ،من املعهد الوطني لالتصاالت
واملعلوماتية 146 ،من كلية العلوم و95
من معهد إدارة األعمال.
ب �ع��ده��ا ،مت ت��وزي��ع ج��وائ��ز ع�ل��ى 21
متفوقا م��ن مختلف املعاهد والكليات
املتفوقني ،كما تسلم انطوني ميني جائزة
السيد رمي��ون جن��ار املخصصة للحائز
على املرتبة األول ��ى ف��ي قسم الهندسة
املدنية والبيئية .وختاما ألقت ناتالي
ضومط كلمة بإسم الطالب.

