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خرجت  396طالب ًا يف العلوم والتكنولوجيا
«الي�سوعية» ّ

إحتفلت جامعة القديس يوسف بتخريج طالب
كلية ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،ف��ي ب��اح��ة احل���رم في
م��ا روك��ز-امل��ن��ص��وري��ة ،ف��ي ح��ض��ور رئ��ي��س اجلامعة
البروفسور رينيه شاموسي ونواب الرئيس وعمداء
الكليات وجمع من األساتذة وأهالي الطالب .إستهل
احلفل بدخول املهندسني واإلختصاصيني من مختلف
املهن العلمية والتكنولوجية والهندسية ،ثم النشيد
الوطني.
{ ودعا شاموسي اخلريجني إلى أن «يبنوا حياتهم
في املجتمع وأن يكملوا تدربهم وأن يبنوا شبكة تضم
األشخاص الذين سيتعاونون معهم وسيدعمونهم.
واضاف« :وفي هذا اإلطار ،وجدت صدفة الكلمات
ال��ت��ال��ي��ة ال��ت��ي ج���اءت ع��ل��ى ل��س��ان ال��ع��ال��م ال��ب��ارز في
املعلوماتية واملؤسس الشريك لشركة «آب��ل» ،ستيف
ج��وب��ز ،فقد ت��وج��ه إل��ى ط�لاب ك��ان��وا يتخرجون من

واح���دة م��ن أع��رق اجل��ام��ع��ات ف��ي ال��والي��ات املتحدة،
جامعة ستانفورد بالقول« :يبدو وقتكم محدودا فال
تضيعوه من خالل اتباع مسيرة ال تهمكم ،ال تكونوا
سجناء العقائد التي جتبركم على االمتثال لتفكير
اآلخرين ،ال تدعوا اجللبة اخلارجية تخنق صوتكم
الداخلي .حتلوا بالشجاعة كي تتبعوا ما ميليه عليكم
قلبكم وحدسكم .فوحدهما يعرفان ما ترغبون في أن
تصبحوا ،أما باقي ما تبقى فثانوي».
{ وب���ع���د ت �ل��اوة خ��م��س��ة ط �ل��اب ،ب���اس���م جميع
املتخرجني ،قسم ًا تعهدوا فيه القيام بواجباتهم
املهنية بشرف ون��زاه��ة ،سلم شاموسي الشهادات
إلى  396طالبا تخرجوا من الكليات واملعاهد التالية:
 141من معهد الهندسة العالي في بيروت 4 ،من معهد
الهندسة الزراعية العالي لدول البحر املتوسط 7 ،من
معهد هندسة الصناعات الغذائية العالي 35 ،من

املعهد الوطني لإلتصاالت و واملعلوماتية 142 ،من
كلية العلوم و و 67من معهد إدارة األعمال.
{ ثم وزعت اجلوائز على  19متفوقا من مختلف
املعاهد والكليات ،كما تسلم إلياس ديب جائزة السيد
رميون جنار املخصصة للحائز على املرتبة األولى في
قسم الهندسة املدنية والبيئية ،أما جائزة «مؤسسة
م��ت��ى» ألف��ض��ل م��ش��روع ت��خ��رج ف��ي ال��ه��ن��دس��ة املدنية
فذهبت لراشيل اخل��وري وعالء اخل��وري ،أما صوفي
خ��وري وتانيا أي��وب فلقد حصلتا على جائزة هيئة
قدامى معهد الهندسة العالي في بيروت ،كما تسلمت
رنا عيد جائزة مؤسسة عبد العال ألفضل مشروع في
قطاع املياه.
{ وختام ًا ألقت باتريا ع��زام كلمة بإسم الطالب،
دعت فيها اخلريجني اجلدد أن يتذكروا ثالث كلمات
أساسية وهي اجلرأة واإلستقامة والتغيير.

