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خبيؿخ عّٛذح انهٕٚضح      

               10/7/2009 

 

كلمة رئيس جامعة سّيذة اللويزة األب وليذ موسى 

في حفل التخّرج 

 

انخّشٚدبد ٔانخّشٚدٌٕ أٚٓب 

انًُزػش، انٕٛو ئَّّ 

، أزهٗ انهٛبنْٙزِ ْٙ 

يجبسكخ نكى انشٓبدح، 

. ُْٔٛئًب نألْم األزّجبء

  فٙ اندبيؿخ، ٔال األعبرزح، نمذ لًُب ثٕاخجُب، نٍ أَزػش يُكى شكشًا، ٔال انًغإٔنٌٕ

نكى، نمذ ثزنزى، أَزى األْم ٔانطاّلة، انؿشق ٔاندٓذ ٔعٓش فانشكش أّيب  .رنك ْٕ دُٔسَب ٔانشعبنخ

انهٛبنٙ، نزظهٕا ئنٗ يثم ْزا انٕٛو، ٔأَب أؾهى كى يُكى كبٌ ًَٕرخًب فٙ انزضسٛخ ٔانؿطبء، 

. يُزػشًا يثم ْزِ انغبؾخ اندًٛهخ

. ْب األطذلبءأ٘

خبيؿبد يزؿّذدح، خّشخذ ٔرخّشج طاّلثٓب فٙ يثم ْزِ  .  زفهُب انهٛهخ ال َزفّشد ثّ

. ٔركثش انكهًبد ٔانخطت ٔانزًُٛبد.  األٚبو

يبرا أؾذدَب نٓإالء انخّشٚدٍٛ؟  ئنٗ أٍٚ ْى  :  ئاّل أٌ انغإال األعبعٙ ٔانًمهك ٚجمٗ

ْى يشطٕدٌٔ نهٓدشح ٔانغشثخ؟  عبئشٌٔ؟  ْم يٍ يغزمجم نٓى فٙ ْزِ انجالد؟  أو

ئنٗ كم  :  أطشذ ْزِ األعئهخ، ثذٚاًل ؾُكى، ٔنكُُّٙ أسفؿٓب، ثًسّجخ، ئنٗ انًغإٔنٍٛ

ّٕاة، انًغإٔنٍٛ،  . ٔال أيّٛض ثٍٛ يششر أطجر َبئجًب، أٔ يشّشر نى ٚسبنفّ انسعئنٗ انغبدح انُ

ؤالء انشجبة؟   ْم فّكشرى، ؾُذيب طشززى ثشايح رشّشسكى نالَزخبثبد، ْم فّكشرى ثّ

ئف نٓى، ٔرأيٍٛ فشص انؿًم؟ يب ْٕ انًششٔؼ انًمزشذ نزذثٛش ٔغب

خبسج  أؾهى أٌ خًٛؽ انًغإٔنٍٛ ٚمفٌٕ ضّذ انٓدشح، ٔٚزأنًٌٕ نغفش األثُبء ٔانجُبد،

ٔنكٍ انًشكهخ نٛغذ فٙ رشخٛض انذاء، ثم فٙ  -أٔ ْكزا ُٚؿهٌُٕ  -نجُبٌ، ٔنُضٚف األديغخ 

. ؾالج انًُبعتاٚدبد انذٔاء انًالئى ٔال
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ثبهلل، أعأنكى، أنٛظ ْزا انًٕضٕؼ يٍ األٔنٕٚبد األعبعٛخ انزٙ ٚدت طشزٓب، انٕٛو، 

لجم انغذ؟ 

أنٛظ ْزا انًٕضٕؼ أّْى يٍ خًٛؽ انشؿبساد ٔاألزبدٚث انجّشالخ ٔانًمبثالد انخشجٛخ 

انًغزؿبدح؟ 

انزسشٚش، كّهُب َشٚذ  َؿى، أٚٓب األطذلبء، كهُب َشٚذ انغٛبدح ٔانسشٚخ ٔاالعزمالل، كهُب َشٚذ

كم ْزِ األنفبظ رجمٗ أنفبغًب اٌ ...  كهًبد، كهًبد، كهًبد:  انزٕاصٌ ٔانؿذانخ ٔاإلًَبء، ٔنكٍ

شجبثُب .  ؾُذيب َفشـ انششاٍٚٛ يٍ ديٓب، َٕاخّ خطش انًٕد.  أفشغُب نجُبٌ يٍ أخٛبنّ اندذٚذح

ْى ديبء ششاُُٚٛب، فكٛف َضّسٙ ثٓى؟ 

ّٕاة، :  ء انطاّلة، أسفؽ انظٕداَُٙ، ٔيٍ ُْب، ٔثبعى ْإال انمذايٗ ئنٗ انغبدح انُ

، ثكم ٔصسائٓب، طبنجًب انٛٓى، دساعخ يشكهخ خًغخ انًُزػشح انشجبة، ئنٗ انسكٕيخٔاندذد ٔ

ال َشٚذ انجكبء ٔال .  رخّشخٌٕ ْزِ انغُخ يٍ اندبيؿبد فٙ نجُبٌٔثالثٍٛ أنف شبة ٔشبثخ، ٘

ٌّ انُسٛت، َشٚذ زهٕاًل، ززٗ ٔنٕ كبَذ ْزِ  انسهٕل لبعٛخ ٔطؿجخ، األّْى فٙ انًٕضٕؼ أ

. يغزمجم نجُبٌ، ٚزّٕلف ؾهٗ ْإالء، َٔسٍ َإيٍ ثٓى ٔثهجُبٌ

. أٚٓب األطذلبء

: ا فٙ ْزا انهمبء، أزّت أٌ أشٛش انّٛثالثخ يٕضٕؾبدثمٗ د

اَُٙ، ٔأيبيكى خًٛؿًب، سعًٍٛٛ ٔأْاًل .  داخهٙ، خبص ثٓزِ اندبيؿخ  :األّول

ايؿزُب نٍ ركزفٙ ثًب زّممزّ ززٗ اٌٜ، ثم ْٙ رغزكًم ثُبءْب ٔطاّلثًب، أؾهٍ اٌ ج

اَُب زشٚظٌٕ ؾهٗ انًغزٕٖ .  انسدش٘ ٔانجشش٘ يؿًب، ثشٔذ انًغإٔنٛخ ٔانسذاثخ

انزشثٕ٘ انز٘ ٚجمٗ ْٕ األعبط فٙ انزؿهٛى انؿبنٙ، ٔنٓزا َسٍ َدّذد، ٔثظٕسح دائًخ، 

نٕخٛب انسذٚثخ، ٔيٍ رمُٛخ انًُبْح ٔاألخٓضح، يزطّهؿٍٛ ئنٗ االعزفبدح يٍ انزكُٕ

ارزح يٍ انذاخم انًؿهٕيبد ئنٗ ألظٗ زّذ، كًب َؿًم ؾهٗ اعزمطبة يدًٕؾخ أط

ٌّ خًٛؽ .  نكٙ ٚكَٕٕا خغش انؿجٕس، َسٕ اندذاسح ٔاندٕدحٔانخبسج،  كًب أؤّكذ نكى أ

ٔال ألٕل رنك يٍ ثبة انزجبْٙ .  شٓبداد ْزِ اندبيؿخ، يؿزشف ثٓب، فٙ نجُبٌ ٔانخبسج

س، ثم يٍ ثبة انثمخ ثبنُفظ، ٔيٍ ثبة انزمذٚش نٕصاسح انزشثٛخ ٔانزؿهٛى انؿبنٙ أ انفخ

. ٔنهؿبيهٍٛ فٛٓب انزٍٚ ٚشٓذٌٔ ؾهٗ يغزٕٖ ْزِ اندبيؿخ ٔلبََٕٛخ شٓبدارٓب ٔيؿبدالرٓب
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اَُٙ، فٙ ْزِ انًُبعجخ، أؤّكذ نكى، اَُب َزبثؽ انًغٛشح، ٔال غشٔس، يؿزًذٍٚ ؾهٗ ثمزكى، 

ٔثبنزؿبٌٔ يؽ ْإالء  انكشًٚخ، ٔرسذ َػش أّيُب انؿزساء،نًشًٚٛخ أثشؾبٚخ سْجبَٛزُب 

نٕاء األلبَٛى انزشثٕٚخ  سافؿٍٛ ،األعبرزح ٔانًٕغفٍٛ فٙ انٓٛئزٍٛ األكبدًٚٛخ ٔاإلداسٚخ

زهًُب انذائى فٙ خبيؿخ زذٚثخ ٔثٓزِ انثالثخ َسّمك .  االًٚبٌ، انٕطُٛخ، انثمبفخ:  انثالثخ

. يًّٛضح

ٔسد فٙ ٔعبئم اإلؾالو فٙ األعجٕؼ انًبضٙ .  ؾبنًٙ سيض٘ يؿّجش ؾٍ أيثٕالد كثٛشح: الثاني

عُخ الرٓبيّ / 150/زكى ؾهٗ سخم األؾًبل األيٛشكٙ ثشَبسد يبدٔف ثبنغدٍ :  يب ٚهٙ

ًّب عّجت ْذسًا يبنًٛب كجٛشًا يمذاسِ ثبالززٛبل   50ٔانغشلخ ٔانُظت ٔرجٛٛض األيٕال ي

كٛف رفّغشٌٔ أٌ سخاًل ٔازذًا ّٚٓذد يظٛش ْم رغًؿٌٕ؟  .  سٔكبٌ االَٓٛب .يهٛبس دٔالس

انهٓى َّدُب، ال رؿجذٔا .  انًبل.  انًبلااللزظبدٚخ انؿبنًٛخ؟   انكٌٕ ٔٚغجت ْزِ انكبسثخ

.  انًبل نٛظ ْذفًب، ْٕ انٕعٛهخ.  ٔٚب أٚٓب انطاّلة األؾّضاء، الشأٔا انشعبنخ خّٛذًا.  سّثٍٛ

. َدًؽ انًبلانًبل كٙ َؿٛش، ٔال َؿٛش كٙ 

ٚب نٛذ أطسبة انشأعًبل انًبّد٘ ٚضؿٌٕ خضًءا لهٛاًل يٍ ٔدائؿٓى فٙ خذيخ انشأعًبل  

. عزثًبسأعبط االَزبج ٔاال ٌ ْىانز٘أ٘ طاّلة اندبيؿبد االَغبَٙ 

عّٛذح  :  ؾبئهٙ خبص، ار أؾهٍ أيبيكى اَضًبو عّٛذح فبضهخ ئنٗ أعشح اندبيؿخ:  الثالث

ح ئنٗ انٕطُٛخ انظبدلخ، رؿبنذ ؾهٗ انغٛبعخ ٔآفبلٓب خًؿذ األطبنخ ئنٗ انًغإٔنٙ

. انضّٛمخ، فارا ثٓب ؾهٗ لذس نجُبٌ، فٙ انؿطبء ٔانًسّجخ

ششف، فاَُب َفشذ أكثش، ّٚذح نٛهٗ انظهر زًبدح، ٔكضٛفخ اَُّب ار َفخش ثبعزمجبل يؿبنٙ انظ

. ْزِ اندبيؿخ ٔسعبنزٓبسائذح يًّٛضح فٙ زًم شؿبس أٌ ركٌٕ 

 

 ،نٙ انٕصٚشح، شكشًا نك، ٔنًب رشيضٍٚ انّٛ يٍ لٛى ٔٔطُٛخ، ٔنًب رًّثهٍٛ، يؿبأْاًل ثِك

. ٔيٍ رًّثهٍٛ ؾُٛذ عًٕ األيٛش انٕنٛذ ثٍ طالل انز٘ أسفؽ نّ أعًٗ رسّٛبد انزمذٚش

 

ٚٓب األطذلبء أ
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انجبسزخ، ؾذد يٍ ثبسٚظ زٛث شبسكذ فٙ انًإرًش انؿبنًٙ نألَٔغكٕ زٕل انزؿهٛى 

انؿبنٙ ثٍٛ اد ٔانًذاخالد انمًّٛخ، كبٌ انجسث ٚذٔس زٕل انزؿهٛى فٙ يؿػى انًسبضش.  انؿبنٙ

. انؿٕنًخ ٔانّٕٓٚخ، ٔكثٛشًا يب رشّدد انكالو زٕل زٕاس انسضبساد

ثُبًء ؾهّٛ، ٚغّشَٙ أٌ أؾهٍ نكى، أَُب عُغزضٛف فٙ نجُبٌ، ٔثذؾٕح يٍ خبيؿخ عّٛذح 

يطهؽ رششٍٚ انثبَٙ انًمجم، فٙ ( خبيؿخ 200)انهٕٚضح، يإرًشًا نًُػًخ اندبيؿبد انؿبنًٛخ 

اًٚبًَب يُّب ثأٌ نجُبٌ ْٕ انًخزجش انسمٛمٙ نٓزا .  دور التعليم العالي في حوار الحضارات:  ثؿُٕاٌ

ٔثزنك َغبْى فٙ ثُبء دٔنزُب ٔيدزًؿُب، َٔهؿت انذٔس انًطهٕة يٍ اندبيؿبد فٙ ثُبء .  انسٕاس

. األٔطبٌ

انخّشٚدٍٛ  يكزتؾكى، اندبيؿخ خبيؿزكى، نٍ أّٔد:  كهًخ أخٛشح، أّٔخٓٓب ئنٗ انطاّلة

اهلل :  أسفؽ طٕرٙ أللٕلٔفٛبء ألْهكى ٔنٓزِ اندبيؿخ، ٔيٍ انمهت، يفزٕذ أيبيكى، كَٕٕا أ

 .اهلل يؿكى  .ّٕٚفمكى

 

 

 

Class 2009 

It seems like yesterday that I greeted you at the New Student 

Orientation. You had left the secure and contented environment in quest 

of new challenges. You were all excited to be at NDU, yet a bit worried 

not knowing exactly what lies ahead.   

 

Years passed and in just few moments you will be declared the 

graduates of 2009. You are once again gathered together, surrounded by 

your family and friends and a new family that has formed around you 

throughout your time here at NDU. 
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No doubt you have learned much during this time. We have enjoyed 

seeing you grow and mature. NDU has prepared you well for the world, 

and for the challenges you will eventually encounter. 

 

Never forget! NDU is and will always be your university, please stay in 

touch. We will always follow your careers with great interest and pride. 

The Alumni Affairs Office will always be open to receive you and 

communicate with you. 

 


