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صوًصا وأنا شخصيًّا نعرب عن سرورنا بالّلقاء بكم خ والسّيد نبيل وهيبةإّننا زميلّي السّيدة ميرنا الحاج 

نطّلقته وشهدا على التحّديات اّلتي واجهتموها على الصعيدين األكاديمّي امنذ وأّن زميلّي قد واكبا المشروع 
 واإلدارّي. 

سيق المواد تنأنتم عشرة طّّلب تستحقون الحصول على شهادة الماستر في العلوم التربوّية، شعبة "
 علمّيةت تهدف الشهادة في تنسيق المواّد إلى تعزيز. في بيروت شراف التربوّي" من جامعة القديس يوسفواإل

والتفاعلّية الّتي تحترم الفروقات الفردّية عند المتعّلمين وتؤّكد أّن المتعّلم هو  شطةامن خّلل التربية النالمواد 
 إاّل من خّلل تعاون الشركاء في الحقل هذا التدريبرمي إليه ة التعلمّية. ال يمكن تحقيق ما يمحور العمليّ 

د وّفقنا في نشر بذور قنأمل أن نكون . في مشروٍع تربويّ  التربوّي واستثمار خبراتهم التربوّية والتعلمّية واإلنسانّية
 القيم اإلنسانّية واإلغناطّية خّلل هذا المسار األكاديمّي. 

ي بعض وأسترجع ما قاله ف ها األب اليسوعّي الجليل فاضل سيداروسأنّوه ببعض القيم اّلتي نادى ب
خطبه حول القيم اإلغناطّية اّلتي تولي اهتماًما باإلنسانّية وبالتطّور الشامل للمتعّلم. شّدد األب سيداروس في 

س ما كان يرأأمام الهيئة التعليمّية في جامعة القديس يوسف عند 2006كانون الثاني  27كلمته اّلتي ألقاها في 
المجاالت الثّلث "في منطقة الشرق األوسط على ضرورة اعتماد التربية اليسوعّية اّلتي تشمل  الرهبنة اليسوعّية

 .روحانيّ الالشخصّي والعّلئقّي و المجال : "واّلتي تشّكل سّر التربية اليسوعّية المترابطة عند المتعّلم



س من خّلل ولي "مّيزتالسعي دائًما نحو ال"إّن المجال الشخصّي يقوم على التطوير الّذاتّي المستمّر أي 
في جّو من  "في كّل شيءالتمييز "المنافسة بل من خّلل بذل أفضل الجهود. يتحّقق هذا التطّور باعتماد مبدأ 

 . "تمجيد لّلّا وخدمة اإلنسان"المحيطة بهدف  اّلتي ترعى احترام األنا واآلخر والبيئة "الحرّية الّداخلّية"
أّما على الصعيد العّلئقّي فاإللتزام في خدمة اإلنسان أولوّية والحرص على تقديم األفضل له وحّث 

لتزام القيم اإلنسانّية.   المتعّلمين على اإلنخراط في الخدمة اإلجتماعّية وا 
ة المبنّية اّلتي تقوى من خّلل العّلق "وبعّلقته باللّ اإلنسان  روحانّيةب"المجال الثالث واألخير يختّص 

 مع اآلخر. 
أّن برامج  ربونعت وقيمها نصّب اهتمامنا اليوم بشكٍل أساسّي على نشر مبادىء جامعة القديس يوسف

لجامعة ائًما رئيس ااّلذي يوصي به د "باإلهتمام باألشخاص"وتّتسم  اّلتي نعّدها تتمّيز "بطابعها اليسوعّي" التدريب
حترام. إّن رسالتنا تقوم على مرافقة كّل متعّلم واحترام فرادته من الالحالي األب سليم دكاش اليسوعّي الجزيل ا

ح ونعمد إلى تعزيز رو كما كما يشّدد األب برونو سيون اليسوعّي  "شخصهشامل ومعّمق ل "إعدادأجل تأمين 
  للرهبنة اليسوعّيةالرئيس اإلقليميّ  متبّنين نهج ف لإلنسانّية"ناقلين له "الشغ الخدمة اإلنسانّية في نفس المتعّلم

الطالب  اّلتي تحثّ  األب داني يونس اّلذي أولى اهتماًما لخدمة المجتمع من خّلل الرسالة التربوّية اليسوعّية
   . على وضع نفسه في خدمة تحقيق الكرامة اإلنسانّية والتوّصل إلى بناء مجتمع أفضل
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