
في احتفال تسليم رئيس جامعة القّديس يوسف، كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، 
المعهد العالي للدراسات المصرفّية  ، في3102-3102جائزة التفّوق الدراسي لعام 

(ISEB،) ،الواقع في يوم الجمعةفي َحَرم العلوم االجتماعّية،  في جامعة القّديس يوسف 
  والنصف من بعد الظهر. الخامسة، الساعة 3102تّموز  00

أوّد بدايًة أن أهنئ املعهد العايل للدروس املصرفّية على هذه املبادرة بأن يتّم تكرمي أحد 
الطاّلب املتفّوقني من بني آخرين متفّوقني، فبذلك يدلُّ املعهد ال بل إنّه يؤّكد على أّن املعهد 

الشهادات يف العلوم املصرفّية بل إنّه  ال يهدف فقط إىل تكوين جيل جديد من احلائزين على
يؤّكد على أّن السقف الذي وضعه حليازة الشهادات اليت يعطيها لطالّبه اجملّلني ليس سوى 
اجلودة واالمتياز. وليست النقلة من مستوى مركز الدراسات املصرفّية إىل املعهد العايل 

مصارف لبنان  ومجعّية وعلى أّن مصارف لبنان ذلكللدراسات املصرفّية سوى تأكيد على 
وقّوة مصارف لبنان تكمن يف إعداد الطاّلب يف جمال علم املصارف إعداًدا صحيًحا ومتيًنا يف  
كّل األبعاد املالّية واالجتماعّية واالقتصاديّة واإلداريّة وحّّت القانونّية واألخالقّية. فنحن نعلم أّن 

عينها اليوم على وخصوًصا أمكركا، د آسيا وأوروبا وأمكركا، األنظار من شرق وغرب، من بال
لبنان وباألخّص على مصارف لبنان، للمراقبة واالطالع، وهذا األمر حبّد عينه، يدفع بالضرورة 

اليت تساعد على توطيد األمن املصريف. زد  ن لدى مصارف لبنان الكوادر الكفوءةإىل أن يكو 
وين املوّظف القادر وتنشئته تنشئة علمّية هلا قواعدها على ذلك ال بل قبل ذلك، إّن تك

الصلبة، من شأنه تعزيز الثقة لدى املودعني أكانوا كبارًا أم صغارًا وجعل مصارف لبنان واحة 
 استثمار اقتصادي من أجل هنضة البلد وكذلك هنضة البلدان العربّية.



وللمرّة األوىل منذ إنشاء الدبلوم يف  االمتيازواليوم إذ نكّرم الطالب الياس يزبك بتقدمي منحة 
فيك أيّها العزيز الطالب الياس ذلك العصامي املشتغل على  فإّّنا نكّرم العلوم املصرفّية العاّمة

ا ) (، داللة على أّن املعهد حّدد 61/02ذاته الصبور وامللتزم الذي حاز على مرتبة جّيد جدًّ
مساره ووجهة سكره بأّن خيّص املتفّوقني بلفتة خاّصة وها هو اليوم يتوّجه إىل خمتلف الطاّلب 

ا بانتباه وأمانة هنيث يزداد محاسهم بأن يباشروا دراستهم ويتابعو املتسّجلني السنة املقبلة حب
 فيحصلون بدورهم على هذه املنحة.

ح استحقاق نَ خرى أكانت مِ أ   ِلِمَنح  أجّدد التهاين للمعهد بأن تكون هذه املنحة اليوم طريًقا 
هد ورسالته خطًّا واضًحا يف حياة املعح اجتماعّية حبيث يرتّسخ هذا التقليد ويصبح نَ أو مِ 

 األكادميّية واالجتماعّية.

 التهاين كّل التهاين للمستحّق الطالب إيلي يزبك.

وخصوًصا الدكتور  مجعيّتهاوإدارة  مجعّيتهاوالتهاين كّل التهاين إلدارة املعهد وملصارف لبنان عرب 
 جوزف طربيه رئيس جملس إدارة املعهد.

ة ومجعّية مصارف لبنان بأن يعملوا يًدا بَِيد والتهاين أيًضا للتحال ف بني اجلامعة اليسوعيّ 
 للوصول مًعا إىل خدمة أكادميّية يف الدراسات املصرفّية على مستوى االمتياز والتفّوق.

 عشتم وعشنا مجيًعا وعاش لبنان.


