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   في آلية إدارة األعمال389 خّرجت جامعة القّديس يوسف
  

إدارة األعمال والعلم اإلداري وذلك في  إحتفلت جامعة القّديس يوسف بتخريج طالب آلّية
، بحضور رئيس الجامعة البروفسور رينيه مار روآزلتكنولوجيا في حرم آلّية العلوم وا

  .شاموسي وعميد الكلّية طوني جبيلي و جمع من األساتذة وأهالي الطالب
  

  آلمةإستهل الحفل بدخول المتخرجين، ثم النشيد الوطني، وألقى البروفسور شاموسي
 عمل اآلن علمًا بأنها مهّمة  ال شك في أنه يجدر بكم إيجاد"قائال توجه فيها إلى الطالب 

لكن، بوسعكم إنجاز هذه المهّمة من دون أي مشكلة بفضل . صعبة بعض الشيء أحيانًا
فتسعون بالمئة من طالب إدارة . نوعية الشهادة التي نلتم من جامعة القديس يوسف

إال أّن . األعمال المتخرجين من جامعة القديس يوسف يجدون عمًال فور إنهاء دراستهم
فيعّد نيل شهادة وإيجاد عمل أمرًا واختبار هذه . ألمور ال تقف عند هذا الحّد بالنسبة إليناا

  ".المهنة الجديدة بطريقة تمكنكم من أن تصبحوا مثاًال يحتذى به في ميدانكم هو أمر آخر
  

وانطالقًا من القسم الذي ستقولونه اليوم، من الضروري برأيي أن تحفظوا إعالن مبدأ "وتابع 
يرمز إعالن المبدأ إلى  .لنظام العام وااللتزامات الخمسة التي يجب أن تجمع بعضكم ببعضا

بمعنى آخر، أنتم تقّرون بأّن . مهما حصل" خدمة المجتمع"حرصكم على أن تكونوا في 
ويجب أال يكمن هّمكم األول في جمع الثروة بل في . التزامكم المهني هو التزام إنساني

  ".بلدآمالمساهمة في خير 
  

لتزام بالحيادية والعدل والوالء اإلفعليكم . وتنبع المبادئ األخرى من هذا المبدأ األول"وختم 
لكافة األشخاص الذين يأتمنونكم على إدارة أموالهم ورفض ممارسة الفساد واالنفتاح على 

ي علينا لكن ينبغ. حترام آرامة اآلخر خدمة لمهنة مدير األعمالأواآلخرين من دون أي تمييز 
لتزامات مماثلة سهًال ال سّيما في عالم تبدو فيه الخيانة إفلم يعد احترام . أال نتوهم
حترام هذه المبادئ فيمكن إبلتزمت مجموعة من األشخاص إلكن، في حال . مسموحة

ستغالل اآلخر، تعتبر هذه العبارات آافية وآفيلة إلال للفساد، ال . إحداث تغييرات طفيفة
   ".مبتغيير العال

  
ن تلت روال مبيض مع جميع الخريجين قسما تعهّدوا فيه إحترام القواعد المهنية أوبعد 

 أو ة فساديوالحفاظ على مصالح من يسّلمهم إدارة أعماله ورفض اإلشتراك في أي عمّل
سّلم منافسة غير شرعية وعدم التمييز بين األعراق واألديان والطبقات اإلجتماعية، 

 من مرآز 39، بيروت في ةكلّيمن مرآز ال تخرجام 277 الشهادات إلىشاموسي البروفسور 
 آلمة بإسم شيرين آعدي ألقت وأخيرا .زحلةمرآز   من33  و، طرابلس من مرآز40 ،صيدا

  . الطالب
  -إنتهى-
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