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خالل حفل التخرج

جت طالب املحت�ى الرقمي وال�صيناري� باللغة العربية »الي�ص�عية« خرَّ
خرج معهد اآلداب الشرقية في جامعة القديس يوسف 
في بيروت الدفعة الثالثة من طالب الدبلوم اجلامعي 
في احملتوى الرقمي العربي، والدفعة األولى من طالب 
الدبلوم اجلامعي في كتابة السيناريو باللغة العربية، 
في حفل حضره رئيس اجلامعة البروفسور سليم دكاش 
اليسوعي، ونائبه الدكتور صالح أبو جودة اليسوعي، 
البروفسورة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  وعميدة 
قهوجي،  طوني  الدكتور  املعهد  ومدير  غناجه،  ميرنا 
ومنسقتا الدبلومني ندى عيد والدكتورة ندى معوض، 

مبشاركة أساتذة املعهد وذوي الطالب.
ب��داي��ة، ت��رح��ي��ب م��ن ب��ام��ي��ال األش��ق��ر ب��اس��م املعهد، 
فالنشيد الوطني ونشيد اجلامعة، ثم حتدثت عيد عن 
الدفعة الثالثة من طالب احملتوى الرقمي والصعوبات 
والعقبات التي واجهت اجلميع طالبا وأساتذة وإدارة 
الطالب  وحّملت  واملتعاقبة،  اخلانقة  األزم���ات  في ظل 
»رس��ال��ة - وصية ب��أن يكونوا رس��ل تواصل ال قطيعة، 
ولغة  السالم  لنشر  أداة  الوسائط  ه��ذه  من  وليجعلوا 
احلوار والتقارب، عوض الكراهية والتشنج والبغض 
امل��ج��ان��ي«.ب��دوره��ا، حت��دث��ت م��ع��وض ع��ن ط��الب كتابة 
السيناريو بعد أن شكرت »إدارة املعهد واجلامعة على 

الثقة والدعم إلطالق دبلوم جديد بفكرته ومضمونه«.
من جهته، توقف مدير املعهد عند »التغّيرات التي 
اجلميع  على  وفرضت  ولغتنا  اليومية  حياتنا  طالت 
حت���دي���ات ج���دي���دة وره���ان���ات غ��ي��ر م��س��ب��وق��ة«، وق���ال: 

أننا  لنعلن  الشرقية،  اآلداب  معهد  في  اليوم،  »جنتمع 
كسبنا الرهان، ونخّرج دفعتني من طالبنا الذين وثقوا 
برسالتنا، وجنحوا في أن يخيطوا اللغة بنسيج جديد، 
يعيدوا  أو  حينا،  رقمية  سياقات  ف��ي  ويستخدموها 

تكوينها في سيناريوهات جتسد اللغة املبدعة«.
أم����ا رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة ف��ع��رض ل��ت��اري��خ املعهد 
وعالقته »املميزة باللغة العربية ورواده��ا وأدبائها 
وباحثيها«، وقال: »هذا املعهد عزيز على قلوب اآلباء 
اليسوعيني الذين شيدوه وحرصوا من خالله على 
وكانوا  العربية  واحل��ض��ارة  والفلسفة  اللغة  نشر 

حّراسها األمينني«.
أضاف: »ورث معهد اآلداب الشرقية الكلية الشرقية 
أه��وال احلرب  العام 1902 وعانت  في  تأسست  التي 
العاملية األول��ى وبقية احل��روب، صمدت وقاومت، على 
غرار جامعة القديس يوسف، وفي العام 1944 احتفل 
معهد اآلداب الشرقية بتخريج أول طالب يحمل دبلوما 
في اآلداب الشرقية وكان يومها الدكتور جبور عبد النور 
الذي أصبح عالمة في اللغة العربية وهو الباحث وكاتب 
املعاجم الغني عن التعريف. وتوالت األسماء املجلية في 

تاريخ املعهد، أساتذة وطالبا ومتخرجني«.




