
الرؤية والرسالة والقيم
 جامعة القّديس يوسف في بيروت

 مجلس الجامعة َجْلَسة 2015/10/28

َثت في شباط 2022 إثر اجتماع مجلس الجامعة في 2022/10/23  ُحدِّ



 الرؤية
نوات رؤية: يوسف القّديس جامعة   وقِیًَما رسالةً  المقبلة، العشر للسَّ

. ١٨٧٥ العام في الیسوعیّون المؤّسِسون طويالً  فیه ورغب أْنَضجه حلمٍ  نتاج ھي يوسف القّديس جامعةُ 
 صاصاتاخت في واالمتیاز، النزاھة بقیَم مزوَّدين والوطنّي، االجتماعيّ  للتَّحوّل قادةٍ  تكوين في رؤيتھم تمثّلت
 .ودينیّة مدنیّة

 التماُسك تحقیق ُبغیة الجامعة، ِشرعة في والرؤية الرسالة تجديد المؤّسِسون أعاد سنٍة، ١٠٠ بعد
سات واالستمراريّة  والتِّْقنیّةَ  بالحداثة، واألصالةَ  بالمشاَركة، الوحدةَ  تَجمع قیَمٍ  على الجامعة لمؤسَّ

 .العمیق واإليمان اإلنسانیّة بثقافة واالحترافَ 
 كبیر عددٍ  مواَجھة وفي ،٢٠٢٥ العام في الجامعة تأسیس على عاًما ١٥٠ بُمرور االحتفال ِظلّ  في والیوم،

يات من يات الذاتیّة التحّدِ  نالیسوعیِّی اآلباء تضمُّ  أكاديمیة كجماعة رؤيَتھا الجامعةُ  ُتجّدِد الُمْحِدقة، والتحّدِ
 .والَعلمانیین

 يف االمتیاز على الحفاظ إلى ترمي التي الجامعة فكرةَ  محبِّذةً  لِرسالتھا، نفِسھا الركائز على تحافظُ  وھي
 إلى كما الوجود، كیفیّة معرفة مھارات على االرتكاز إلى وترمي. البحث في والمواَءمة والتَّوجیه، التدريب

 .واألوسط األدنى والشرَقین لبنان، في األوضاع خصوصیّة مع تكیُّفھا أثناء في التكوينیّة اإلنسانیّة
 على والجماعات األفراد مساعدة إلى وتسعى ثقافّيٍ، كِمحورٍ  العاملِ  الُملتقى الجامعة فكرةَ  أيًضا وُتطوِّر

يات التصّدي  مع عالقة تؤّسِس أن الجماعةُ  تستطیع كیف: األساسیّة والعشرين الحادي القرن لَتحّدِ
 بُمجتمعه؟ تأصُّله ِظلِّ  في أخرى جماعات مع عالقةً  ينسج أن الفردُ  يستطیع وكیف أخرى؟ جماعات

 ووْضعھا ،)تعلیم( المعارف ھذه ونْقل ،)بْحث( جديدة معارف استحداث: أبعاد ثالثة حول الجامعة رسالةُ  تدور
 ،والثقافة الُلغة فرنكوفونیّة كمؤسسة الجامعة تنھضُ  الرسالة، ھذه ولتحقیق). خدمة( المجتمع خدمة في
االبتكار حة على وھي منفت )واإلنكلیزيّة والعربیّة الفرنسیّة( الُلغويّة والثُّالثیّة الثقافیّة تعّدديّةلل أفضلیّةً  توفِّر

 افإنّھ لذا. والمنطقة الوطن خدمة وفي والطوائف، االجتماعیّة الطبقات كلِّ  متناَول في ھي .والتحوّل الرقمي
والديمقراطیّة وحوار  والعدالة المستدامة وحقوق االنسان التنمیة مسائلَ  والبحوث التعلیم في تحبّذ

 تالُقدرا من االستفادة على تحرصُ  العالمیّة، على منفتحة وھي. البشريّ  الوجود معنى ومسائلَ  الثقافات
 .العالم عْبر یةوالكاثولیك الیسوعیّة الجامعات شبكةُ  تكتنُِزھا التي الھائلة

 اللیة،واالستق الیسوعّي، التربويّ  النَّھج بین خاصة بصورة تجمع قِیَمٍ  على مبنیّتان ورسالُتھا الجامعة رؤيةُ 
 تكوينٍ  حول ذلك وكلُّ  االجتماعّي؛ وااللتزام السیاسّي، واالستقالل الضمیر، وحرّية والمشاَركة، والتعاُون،
 يف وتعمل البشرّي، الوجود معنى على مرتكزة أصیلة ثقافةٌ  تكّمِله امتیازٍ  ذاتِ  وأخالقیّةٍ  وِمھنّي، أكاديميّ 

 .األفراد تطوير خدمة

 ّديسالق جامعة روحیّةُ  وتستمرّ  ُمحتواھا، كثافة على وتحافظ مفھوًما، بِصفتھا بقوّتھا التربیةُ  تحتفظ ھكذا
 .وفّعالة دينامیّة بصورة التطوّر في يوسف

 الرؤية مكوِّنات

سةُ  ھذه إلیه تتطلّع عّما ما، مؤسسةٌ  تضُعھا رؤيةٌ  تعبِّر أن الضروريّ  من قھا إنجازات من المؤسَّ  على تحّقِ
سةُ  ھذه. الطويل أو المتوّسط المَديَینِ   صبحي ألن مدعوٍّ  مستقبلیّةٍ  حالة عن إعالنٍ  إلى بحاجةٍ  وبیئُتھا المؤسَّ

 .معه يتماھى وأن ذاته عن فیه يعبّر أن يستطیع ما بقْدر الجماعة، أعضاء من واحدٍ  كلِّ  إعالنَ 
 كلُّ و جمیًعا نحن نراه يوسف، القّديس جامعة مسیرة في المقبِلة العشرِ  السنوات في نحّقَقه أن علینا ما

 :المتقاطعة العناصر ھذه في الجامعة، أْھل

 .الجامعيّ  التَّكوين لناحیةِ  امتیازٍ  َمرِجعَ  َكونھا في جامعُتنا تستمرّ  أن نريد• 
 ھذه تتعزّز وإذ. والدولیّة الوطنیّة المتطلّبات من باعتبارھا الجودة ثقافة اكتساب إلى نسعى سوف ھكذا

 ألنشطة رسمي اعتمادٍ  نیل إلى ثم ذاتي تقییم إلى تؤدّي الجامعیة، والتربیة الصائبة بالممارسات الثقافة
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. امعةالج روح ويَّةِ حیَ  في أصیالً  جزًءا التقییم ممارسةُ  فتصبح الكلّیات، ولبَرامج للجامعة، المركزية الخدمات
 .واجتماعی ا إنسانی ا الطالب تكوين في المتمثِّلُ  األكبر الھمُّ  ُيضاف المعتَمدة، التْقنیّة المقاربة وإلى

 في وُتعزّزھا األكاديمیّة برامَجھا دائًما ُتراجع أن علیھا والتفوُّق، االمتیاز خدمة في جامعُتنا تظلَّ  ولِكي
 فَقدت التي للبرامج حدّ  ووْضع جھٍة، من» بولونیا عملیّة« متطلبات مع التَّماھي في االستمرار: اتِّجاَھین

 ةجديد لبرامجَ  أْفضلَ  بـتحديدٍ  المراَجعةُ  ھذه ترتبط أن شرطِ  على أخرى؛ جھة من بالعصر الوثیقة ِصلَتھا من
 .االجتماعیّة والمسؤولیّة العدالة ومفاھیمِ  المستدامة للتَّنمیة أفضلَ  وَوعيٍ  حقیقیة، بحاجات تتعلّق

 عْبرَ  العالم، وسائرِ  العربيّ  والعالمِ  لبنانَ  في جديدة فئات على يوسف القّديس جامعةُ  تنفتح سوف وأخیًرا،
  .ُأخرى جھة من صلة ذاتِ  مستمرٍّ  تكوينٍ  برامجِ  ووْضعِ  جھٍة، من اإلنكلیزيّة بالُلغة برامجَ  إنشاءِ 

 في جوھريٌّ  جزءٌ  وھذا ،في البحث واالبتكار الجودة إلى السعي تطوير في جامعُتنا تستمرَّ  أن نريد• 
 .والدولیة واإلقلیمیّة الوطنیّة الحاجات إلى خصوًصا بذلك مستجیبةً  تَكوينِنا،
 المدارس تلك تعزيز وعلى كلَّھا، االختصاصاتِ  تغطّي جديدةٍ  دكتوراه مدارسِ  إنشاءِ  على نحرصُ  وسوف
  .يتضاعف سوف فیھا الدكتوراه طالّب عدد أنّ  الجامعةُ  وتعتقدُ  .المنشورة الموادّ  عن فضالً  أصالً، القائمة

 .وُتعزَّزھا الباحث، للمعلّم المرموقة المكانة على جامعُتنا تشّدِد أن نريد• 
 ذإ وملتِزم؛ مستدام فريق لَضمان كامل، بدوام المعلّمین من ممكن عدد أكبر توظیف إلى نسعى أن ينبغي

واء، على والرقمیّة والتقلیديّة التربويّة، ُمقارباته استكمالَ  ُيجید سوف الباحث المعلّم إنّ   َدور ويؤدّي السَّ
دة رسالته إطار في وھو،. المعرفة ابتكار على الحافزِ   بنْقل يكتفيَ  لن ،»الداخليّ  النظام« في المحدَّ

 على الطالبَ  وُيدرِّب والمنطقة، لبنانَ  تُھمّ  صلة وذاتَ  ومبتَكرة جودة، ذاتَ  بحثٍ  أعمالَ  َسیخوض بل المعرفة،
 .يوسف القّديس جامعة في األولى خطواته منذ نِشطٍ  وباحثٍ  تعلُّمه، عملیّة في فّعالٍ  شريكٍ  إلى التحوُّل

 .الالزمة المكانةَ  طالّبھا وحاجاتِ  الطالّبیّة الحیاةَ  جامعُتنا تمنح أن نريد• 
ستھم إلى باالنتماء الطالّب شعور أنّ  ونرى  .الجامعيّ  للمجتمع البقاء ضمانةُ  ھو األُّم، مؤسَّ

 شاَركةِ الم ِحسَّ  يفّضِل ِخطاب إلى االنتقالَ  يحّقِق بما مستقلّین، راشدين طالّبَھا تَعتبِر جامعةٍ  رؤيةَ  ونتمنّى
 تنمیة خدمة في والمواطَنیّة العاّمة الثقافة لموادِّ  تعمیًقا بخاصّةٍ  تؤّمن جامعةٍ  بالمسؤولیة؛ واالضطالعِ 

 .األفراد
 بَتوجیه وتزويِدھم القرار، اتّخاذ ھیئات وفي الجامعة، أنشطة في الطالّب مشاركةِ  تعزيز على نحرصُ  وسوف

 .العمل سوق لُدخول لیَستعّدوا المكیَّفَ  وتكويَنھم الجامعيّ  مساَرھم ُيتابعوا كي مناسبٍ 
سات الشركات مع الَعالقاتِ  نعزِّز أن الحكمة من  إطار في راسخةٍ  دائمة روابطَ  لَنْسج التجاريّة، والمؤسَّ

 .الُجدد للمتخرّجین وظائفَ  توفِّر مشتَركة مصلحة

 لثقافات،وا األديان بین التواُصل خَدمات فیه تَتالقى واسًعا ُطرقٍ  تقاُطعَ  تدريجی ا جامعُتنا تصبح أن نريد• 
 .المشترك والعیش المواطَنةتعدد الثقافات و لتعزيز

م التربوي العمل يأتي التقاطع، ھذا قلب في  لىع التدريب إلى ويسعى الیسوعّي، التربويّ  بالنَّھج المدعَّ
 التعلیمّي، وغیرِ  التعلیميّ  والجھازِ  الجامعة، في الفّعالین المشاِركین من ممكن عددٍ  ألكبرِ  الوساطة
 الَعیشو للتَّالقي كُبوتَقةٍ  الوطنیّة رسالَتھا يوسف القّديس جامعةُ  وسُتطوّر. والسابقین الحالیِّین والطالّب

يُمقراطیّة ومختبَرٍ  واإلنسانّي، األخالقيّ  والتفكیر المشتَرك،  يًضاأ ولكنّھا الجمیع؛ خدمة في والمشاَركة للّدِ
 المدينة« رتطوي خدمة في السابع للیوم رسالَتھا ُتثبِّت العربّي، والعالم لُلبنان موضوعیّة أبحاثٍ  لتحقیقِ  َصْرحٌ 

 يَودّون والَّذين اللواتي الستقبال میدانًا أخیًرا وُتشكّل والمحروم؛ المھمَّش جزئھا في وخصوًصا» الفاضلة
 .ذلك ُكلفة تحمُّلَ  يستطیعون ال لكنّھم يوسف، القّديس بجامعة االلتحاقَ 

لة وثیقةَ  جامعتِنا رسالةُ  تستمرَّ  أن نريد•   .الصحَّة بَمجال الصِّ
 والُكلّیاتُ  بھا، المرتبِطة والمعاھدُ  الطبّ  وكلیّةُ  وشبكُته، - جامعيّ  ُمستشفى وھو - ديو أوتیل ُمستشفى

 في وتَفانیھا وَمعارفِھا كفاءاتھا من الَمزيد ببَذل تناُغَمھا ُتعزِّز الصّحة، مجال في الناشطة والمعاھدُ  األُخرى،
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 على - والصّحيّ  الطبّيّ  - العاملَین الجھاَزين وُتدرِّبُ  العربیّة، المنطقة وفي لبنان في المرضى خدمة
 .واإلنسانیّة العملیّة بأھمیَّتھما تمتازانِ  الرِّسالتان ھاتان  .تقّدًما األكثرِ  المھاراتِ 

 جمیع لَمصلحة وجٍه، أتَمِّ  على اإلنسانیّة رسالَته - وَمساِره تاريِخه َضوءِ  في - الُمستشفى يؤدّيَ  أن يَؤمَّل
 .المجتمع طبقات

 .الفرديّة المباَدرة صعید على رسالتِھا تطوير في جامعُتنا تستمرَّ  أن نريد• 
 ةمالئم بیئةٍ  وتجھیزِ  مناِسبة، مواَكبةٍ  واقتراحِ  الغرض، لھذا مكیَّفة تدريباتٍ  استحداثِ  على نحرصُ  سوف

  .اإلطار ھذا في» بیريتیك« مع التَّناغمُ  ھذا وسُیعزَّز. الفرديّة المبادرة مشاريع تمويل في المساَعدة  عْبرَ 

 .الُقدامى ِخرّيجیھا مع روابطَھا جامعُتنا تقوّي أن نريد• 
 أصحاب مع دائمة عالقات نسج إلى ويَسَعون بنشاط، يَدعمونھا لھا شركاءَ  خرّيجیھا جامعُتنا سَتعتبِر

 .خرّيجینا أفضلِ  عن عادةً  يبحثون الذين المشاريع

 .ةوالدولیّ  والعربیّة، اللبنانیّة، الثقافة ترقیَة في دوَرھا ،)5 المادّة( ِشْرَعتِنا ظلّ  في جامعُتنا، تعزِّز أن نريد• 
سات بین التناُغم تعزيز على نعمل سوف  اكز،مر( المتعّدِدة الثقافیّة ومجاالتِھا الجامعة في التعلیم مؤسَّ

 .المستھَدف الجمھور تَنوُّعَ  االعتبار بَعین ستأخذُ  التي المتنوِّعة المبادرات ومضاَعفةِ ...)  متاحف، مسارح،

ولّي، التَّعاُون استراتیجیّةِ  تطوير في جامعُتنا تستمرَّ  أن نريد•   نْھجھا اعتماد على محافِظةً  الدَّ
 .الفَرنكوفونيّ 

ُمھا التي التدريبات نوعیّة على يعوَّلُ  سوف الغاية، ھذه لَتحقیق  رفعِ أ على فیھا البحث وفَِرقُ  أعضاؤھا يقّدِ
 .العالمیّة الُمسَتويات

 الرؤية ُسبل
 لحةوالمص الباحث،-المعلّم وتقديرِ  البحث، وتطويرِ  التدريب، في لالمتیاز المختلِفة األھداف ھذه لتحقیق

ور الطالب مكانة في المتنامیة  :طموحاتھا ُتحِقّق بَوسائلَ  تتزوَّد أن للجامعة ينبغي الوطنّي، والدَّ
 ھا،إلی تحتاج التي األموال جمع ُبغیةَ ) للكلمة اإلنجیليّ  بالَمعنى( األبواب طْرقَ  جامعُتنا تخشى أالّ  يجب  -

 كثرِ األ إدماج عْبرَ  الطالّبيّ  قِطاعھا من تزيد وَكي متعّددة، مجاالت في البحث بدعم الكفیلة الوسائل لَتوفیر
 .التَّحتیّة وُبناھا َھیكلیّاتھا وتطويرِ  عَوًزا،

-   
 یارخِ  اعتماد بفْضل اإلقلیمیة، ومراكزھا وأحراِمھا رئاستھا، َمقرِّ  بتجديد التحتیّةَ  ُبناھا جامعُتنا ُتطوِّر سوف

 مربَّعٍ  مترٍ  ألفَ  56 مساحة على للُمشاة بُجسور مربوط َمركزيّ  حَرمٍ  بفضاءِ  تتمتع وَسوف». الخضراء الجامعة«
 مشھديّةٍ  أْفضلَ  الجامعةُ  ستؤّمِن كما. جديدان جامعیّانِ  حَرمانِ  سُیبنى حیث ،»الشام طريق« على

 .روكز مار منطقة في التكنولوجیا وَحَرمَ  ھوڤالن، شارع في التاريخ حَرمَ  وخصوًصا ألَحراِمھا،
 ّيٍ ِطبّ  جامعّيٍ  امتیازٍ  ُقطبَ  يبقى لَكي لھا، التابع ديو أوتیل ُمستشفى مساعدةَ  جامعُتنا تتعّھد وسوف  -

سات الطبّ  ُكلیّة من بدعم  تنمیة في اإلسھام طريق من الصحّي، القطاع في األخرى األكاديمیّة والمؤسَّ
 .التَّحتیّة وُبناه تجھیزاته وتطوير البشريّة، موارِده

 أصحاب مع دائمة عالقات نسج إلى ويسَعون بنشاط، يَدعمونھا لھا ُشركاءَ  ِخرّيجیھا جامعُتنا ترى  -
 !أكثَرھم وما األفضلیَن، ِخرّيجینا عن يبحثون الذين المشاريع

 طرحِ  على لِحثِّھم ُمتضاِمن، واحدٍ  فريقٍ  روحیّة في البشريّةِ  قطاعاتِھا مختلِفَ  جامعُتنا تحشدُ  وسوف -
 .وُمبِدع ذكّيٍ  جامعّيٍ  مجتَمعٍ  ُشركاءَ  أنُفِسھم
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 الرسالة
سھا التي الُلبنانیّة الخاصّة الجامعة ھذه على المحاَفظةُ  لِمَ : «السؤال من انطالًقا  اآلباءُ  إدارتَھا وأمَّن أسَّ

 وبشكلٍ  لبنان، في الجامعات من الیومَ  كبیرٍ  عددٍ  انتشار ِظلّ  في تطويرھا، على العملُ  ولِمَ  الیسوعیُّون؟
نوات رسالتِھا تحديدَ  تنوي يوسف القّديس جامعة إنَّ ». األدنى؟ الشرق في أوسعَ   .الُمقبِلة العشرِ  للسَّ

 ظّفین؟ومو باحثین،-ومعلِّمین الجامعة، في مسؤولین جمیًعا، نحن تفضیلَھا، نريد خصوصیّةٍ  أيَّ : آَخر بَتعبیرٍ 
 ھذه؟ بیئتِنا ضْمن نتمیَّز أن ننوي كیف
 على عناصِرھا من كلٍّ  إلى نظْرنا إنْ  إجابات؛ بُجملة األسئلةِ  ھذه عن ُتجیب أن يوسف القّديس جامعةُ  تنوي
 .دامغة» فارقةً  عالمةً « نرى كاملةً  تناَولناھا إنْ  ولكنْ  فعالً؛ ممیَّزةً  نراھا ال ِحَدٍة،

 ھم،طوائفُ  تبايَنت َمھما جمیًعا الُلبنانیِّین أمام كلِّھا، االجتماعیّة الفئات أمام: الجمیع أمام مفتوحة جامعة  •
 ..بأْسره والعالم...)  الخلیج وُبلدان والعراق، سوريا، من( المنطقة طالّبِ  أمام

 .ةوالمنطق الُلبنانيّ  المجتمع في ولِلفّعالین الُقدامى لُطالّبھا المستمرّ  التدريب بتطوير تھتمُّ  جامعة  •
 الفرنسیَّة( الُلغوية وللثُّالثیَّةَ  الثقافیَّةَ  تعّدديّةلل األفضلیَّةَ  تكرِّسُ  فَرنكوفونیَّتان، وثقافُتھا لغُتھا جامعةٌ   •

 ).والعربیَّة واإلنكلیزيَّة
 الخاصَّة للمسائل أفضلیةً  تْضمن. األوسط والشرق األدنى، الشرق ومنطقة لبنان، خدمة في جامعة  •

 یمھاتعل في التفضیليَّ  الِخیارَ  ھذا وُتترِجم والعدالة، وحقوق االنسان والديمقراطیة المستدامة بالتَّنمیَة
 .البحث مشاريعِ  اختیار وفي

 علیمالت عن فضالً  البشرّي، الوجود معنى لَمسائلِ  وأبحاثِھا التعلیمیّة برامجِھا في أفضلیةً  ُتكرِّس جامعة  •
 الَعالقاتب المتعلّقة أبعادھا خاصّة وبصورةٍ  األدنى، الشرق في الكائنة الدينیّة بالتقالید المتَِّصلَین والبحث

 .األديان بین
 في ندرجت أن يجب التي واالبتكار والتحوّل الرقمي للبحثھائلة  وماديّةً  بشرية   وسائلَ  تكرِّسُ  جامعة  •

 :ومنِطقھا الثالثِ  الجامعیّة الرسائل عملیّة
 ؛)بْحث( جديدة معارف ابتكار. 1
 ؛)تعلیم( المعارفِ  ھذه نْقل. 2
 ).خدمة( المجتمع خدمة في المعارفِ  ھذه وْضع. 3

 تالجامعا شبكةُ  ُتمثِّلھا التي الُمذِھلة للطَّاقة أفضلیةً  وتكرِّس العالمّي، المستوى على منفتحة جامعة  •
 .العالم عْبروالكاثولیكیة  الیسوعیّة

 قیمال
 وقیَِمھا الّسامیَة لِرسالتِھا تعريًفا ،1975 العام في ُوضعت التي ِشرعتِھا في يوسف، القّديس جامعةُ  ُتقّدِم
سة والءِ  على تسھرُ  الیسوعیِّین فَجماعة. الُمقبل العقد في تحريَكھا وُتواِصل ُتحرِّكھا التي  رعتِھا،لشِ  المؤسَّ

 .واالجتماعیّة واألخالقیّة الروحیّة المسائلِ  سیَّما وال

 روحیّة ثقافیّة، مھنیّة،: مھامّ  ثالث
 لىع مرتكِزة أصیلة ثقافةٌ  تستكمُله متمیِّز، ومھنيّ  أكاديميّ  تكوينٍ  ضمانَ  يوسف القّديس جامعةُ  تنوي

یة باِ»، اإليمان على منفتحة إنّھا. األفراد ترقیَة خدمة إلى وتسعى البشرّي، الوجود معنى  مَ القیَ  متخطِّ
 .الُلبنانيّ  الدُّستور ُيجِلُّه الذي هللاِ  البشريّة،

 االختِصاصات تفاُعل ِظلّ  في تعاُون
 التعاونَ  بقوَّةٍ  ُتشّجِع لكنھا مستقّل، بشكلٍ  التطوُّر في اختصاصٍ  كلّ  بحقّ  يوسف القّديس جامعةُ  تْؤِمن

 .الَفرد لِخدمة االختصاصاتِ  ھذه بین والتفاُعلَ 
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ديّة  الُلغويّة التعدُّ
 شجیعت تنوي أنّھا بَیدَ  والعربیََّة، الفرنسیّةَ  أيِ  الُلغويّة، الثُّنائیّةَ  اختارتِ  يوسف القّديس جامعة أنّ  صحیحٌ 
 استعمالِھا تعزيز ِ على ِعالوةً  مناسبًا، مْطلبًا اكتساُبھا ُيعتبَر التي الُلغات دراسة

 المشاَركة

 اءبن في للُمشاَركة الجامعة، مجتَمع يكوّنون الذين األفراد كلِّ  أمام مفتوحةٌ  يوسف القّديس جامعة ُمنشآتُ 
 فَترتبطُ  المشاركةِ  ھذه ُحدود أّما  .اإلداريّة والھیئة والطالّب، والباحثون، المعلّمون،: وُھم الواحد، البیت

 .للجامعة األساسيّ  النظام في علیھا منصوص ھو كما الَمعنیِّین، األفراد وبَمسؤولیّة المطلوبة بالَمھارات

 الضمیر حرِّية
 وأ الطائفّي، أو الدينّي، الصعید على: التَّمییز أشكالِ  كلِّ  رْفض بَضرورة يوسف القّديس جامعةُ  تعتِقد

 الُحرّية أنّ  وتَعتبرُ . تَنوُِّعھم إطارِ  ضْمن والتقديرِ  المعرفةِ  تباُدلَ  أعضائھا على تَشتِرط وھي. السیاسيّ 
 .الضَّمیر ُحرّيةُ  ھي الحقیقیّة

السیاسیّة االستقاللیّة
 لُخضوعَ ا تَقبلَ  أن ُيمكن وال والطالّب، المعلّمین استقطاب عملیّة في التنويعَ  يوسف القّديس جامعةُ  تعتِمد

 .الِحوار وُحرّية اإلعالم ُحرّية بَصون متمّسكة وھي سیاسیّة؛ إيديولوجیة أليّ 

 االجتماعيّ  االلتزام
 الظُّروف تحسینِ  أجل من المبذولة، الُجھود في تتعاونَ  أن علیھا واجبٌ  أنّه يوسف القّديس جامعةُ  ترى

 ..ِحرمانًا األكثرِ  للِفئات الَمعیشیّة

 االستقاللیّة
 ھذه احترام على تسھرُ  فھي خارجیّة؛ ھیئةٍ  أّيِ  ِحیالَ  الجامعة باستقاللیّة يوسف القّديس جامعةُ  تْؤمن

ھا مماَرسة في االستقاللیّةِ   .وتمويلھا وَحوَكمتِھا الجامعیّة، مھاّمِ

 الیَسوعيّ  التَّربَويُّ  النَّھج
 قةوالمرافَ  الحوافز، أيجادُ  قواُمھا تربیةٍ  تعزيز على يسوعیّة، جامعةً  بِصفتھا يوسف، القّديس جامعةُ  تعمل

. ذاتِه تَخطّي إلى (Magis) دوًما الُجھود من الَمزيد بذلِ  إلى مدعوٌّ  فالطالبُ   .يَوميّ  بشكل الواعي اإلدراك وتعلیم
 جھوزيّة أنّ  كما. (cura personalis) » ُمرِشد ُمرافِق« بواسطة التعلُّمّيِ  وَمساِره ذاتِه احترام في مرافقُته تتمُّ  الغرض، لِھذا

  .الیَسوعيّ  التَّربَوّيِ  النَّھجِ  لِھذا قويّةٌ  میزةٌ  الطالّب، إلى لالستجابة المعلّمین
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