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  آلمة رئيس جامعة سّيدة اللويزة األب وليد موسى
  استقبال مديري المدارسفي 

  
 

  ،األصدقاءالزمالء وأيها 

الزهور والوعود شهر :  بلغتنا اللبنانية المحلّية، هو شهر نّوار:  رغم آل شيء، أطّل شهر أّيار

  واألحالم، وهو شهر مريم، بكل ما في العذراء، من طيبة ونقاوة وقداسة، 

لم .  ، منتصرًا على الضباب والغيوم السوداء والعواصف الهائجة نّواررغم آل شيء عاد إلينا

يوم، في وها نحن ال.  سيرةالى اللقاء والتعاون واستكمال المتستطع األيام الصعبة أن تغتال فينا الشوق 

  .مطلع هذا الشهر، نلتقي، وفي ذواتنا عزم أآبر، وارادة أقوى على تأدية الرسالة التي أوآلت الينا

  واندفعنا نحن وإّياآم، أهل التربية، ...وبالتربية نبني:  منذ سنوات، رفعت وزارة التربية شعار

نحن نبحث :  اولت وقف مسيرتنافي مسيرة البناء، إّال أن قوى التخريب والهدم، قوى الشّر والفساد، ح

  .عن السالم، وهم يبحثون عن الحرب

نحن نسعى الى الخير والمحبة، وهم يسعون وراء الشّر والحقد، نحن نستعين بالكلمة، سالحًا، في 

  .وجه الجريمة والموت، وهم يشّوهون الكلمات، ويستخدمونها في لغة الشتائم والغرائز والتهديد

  .درة على المقاومة وعلى التصّدي لهذه الموجة الشرسة التي أصابت لبنانومع ذلك، آانت لنا الق

وها، نحن، اليوم، نصّلي، وآّلنا أمل، أن يحمل لنا شهر أّيار بوادر الحّل القائم على الوفاق 

  .والوحدة والسالم

أنينة  نهاية هذه السنة المدرسية والجامعية، بجّو من الطم يتحّقق األمل ونستريح، ونذهب الىفهل

  والتفاؤل؟

لقد خسرنا آثيرًا، طوال السنوات الماضية، :  هذه المحنةإّن ايماننا آبير بقدرتنا على تجاوز 

ونعترف بذلك، ونظرة منا الى البلدان المحيطة بنا، والى التقّدم الهائل الذي نشهده في الخارج، تؤّآد 

ذلك، لن نستسلم للبكاء واليأس، فما زلنا قادرين على النهوض، وما زال ومع .  ضخامة هذه الخسارة

  .صالحًا آي نعيد بناء وطننا" بالتربية نبني:  "الشعار

 

اّن جامعتنا، جامعة سّيدة اللويزة، اذ تعتز باستقبال طّالب مدارسكم ومعاهدآم، فهي تقف فخورة 

  :اليوم، بحضورآم، لتؤّآد على ثالثة أهداف



فهي، وإن أصبحت اليوم، من أآبر .  مال تحديث برامجها ومناهجها وأساليبها التربوية استك-"١

 تجهيزاٍت ومشاغل، فإّنها تتابع نمّوها األآاديمي، ساعية الى األفضل الجامعات مساحة، ومن أرقاها

  . ، في جّو من الجدّية والنشاط والتنافس الخّالقAccreditationوذلك بالحصول على االعتماد 

  

 استكمال االختصاصات المطلوبة بما يتوافق مع طموحات الطّالب وحاجات سوق العمل، ولهذا -"٢

آانت لنا، هذه السنة، آلّية التمريض التي اتخذت، أخيرًا، اسم آلّية التمريض والصّحة العامة، والتي 

 الوزير، وسعادة والشكر، آل الشكر، لمعالي.  ستتضّمن برامج جديدة تتناسب مع وضع لبنان والمنطقة

وهنا، ال بّد لي من مناداتكم، ألن تطرحوا علينا، .  ، لمساندتهم لنا في هذا المجال ومعاونيهماالمدير العام

بحكم ثقافتكم وتجاربكم وخبراتكم، مشاريع الختصاصات وآلّيات جديدة، يمكن أن نتعاون على تأسيسها 

  .والسير بها

  

قيم الروح والمحّبة، قيم المواطنية الصالحة، قيم االنضباط :  بنا استكمال تعزيز القيم في نفوس طّال-"٣

وبذلك، نساهم معكم، في بناء شخصّية االنسان اللبناني، ال ...  والجدّية، قيم التنّوع واالعتراف باآلخر

  .على أسس الخصام والفرقة والطائفية، بل على االيمان بلبنان واحد، بكل شعبه وأرضه

  

  أيها األصدقاء  

انني اذ أآّرر شكري لكم، وايماني بدورنا المشترك، أتمّنى أن نلتقي، في السنة المقبلة، مّرات 

وسنبني ...  نبنيوزارتنا الكريمة أّننا بالتربية ومنا وأحالمنا، ونؤّآد، مع عديدة، نتابع فيها البحث، بهم

 . وطن الحرية والحضارة والسالم

 

  . وأهـــًال بكـــم

 

  .بنـــانعشــتم وعــاش ل
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