
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في 
افتتاح حفل عرض برنامج اإلنخراط المهنّي للطالب وعرض الموقع اإللكتروني الجديد 

 ، في تمام الساعة السادسة والنصف2016 نيسان )أبريل( 19لالنخراط المهنّي، في 
 حرم اإلبتكار واالرياضة.، في قاعة فرانسوا باسيل، مساء  

 

 معالي الوزير الصديق األستاذ سجعان قّزي،
 شكري صادر،األستاذ  الرئيس

 ،حضرة الرئيسة سلوى السنيورة  بعاصيري 
 حضرة نائب الرئيس،

 األستاذ هرفي سابوران، AUFحضرة رئيس مكتب الـ 
 حضرة األصدقاء رؤساء القطاعات المهنّية،

 حضرات السّيدات والسادة،
  

رفيقي على مقاعد سجعان قّزي،  ، معالي الوزيرأن أرّحب بكم جميًعا في بادئ األمر أودّ 
يوّظفون العّمال ومن يستعّدون لخوض مجال  وزير العمل والعّمال واألشخاص الذين سة،الدرا

ند من كّل قلبها برامج جامعة اّتحاد قدامى الطالب التي تسالعمل، كما أرّحب برئيس رابطتنا ال
لين في الحياة بكم جميًعا، انتم الفاعأرّحب أيًضا يس يوسف في مجال اإلنخراط المهنّي و القدّ 

 الذين يبحثون عن أفضل الموّظفين والعّمال الذين واالقتصاد عمالاأل ورجالاإلقتصادّية 
 !تحقيق أهداف أعمالهم  ن يساعدوا في إنجاحبإمكانهم أ

 ! ةفي لبنان وفي األوساط الجامعّية اللبنانيّ هذا الحدث وهو األّول نوعه بكم إلى  أرّحب
ليس . لهم إلى تعزيز مجاالت التوظيف يهدفو  الب الشبابتنشئة الط نا فيإّنه عرٌض لبرنامج

خر مكان المنهج األكاديمّي القائم آّي أكاديمج همن حلّ يفي أي حال من األحوال أن المطلوب 
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 فرصةمنحهم من خالل ة لشبابنا أكثر جاذبيّ  بل جعله امزدوجً  المنهج اصبح هذيأو أن 
ا، الحصول عليه إلى الشهادات المختلفة التي تمّ  هذا البرنامج قيمة إضافّية ويزيد. إضافّية

تنظيم  يتمّ  ة. ففي اإلصغاء إلى أصحاب المشاريع والشركاتدالجيّ  عالمة على النجاح والتنشئة
 .البرنامج وتنفيذه هذا

 
 األصدقاء،معالي الوزير، أّيها 

بالمئة من طالب الجامعة بحسب إحصاءات المرصد الجامعي للواقع االقتصادي  82
االجتماعي التابع للجامعة، يحصلون على عمل ما بين شهر وثمانية أشهر من تخّرجهم، حتى 
إّن بعض متخّرجي الهندسة والحقوق والطّب يوّقعون اّتفاقّيات انخراطهم في العمل قبل تخّرجهم، 

 أنّ  ي في حال جّيدة والواقع المرير يكمن فييعني أّن جودة التعليم وتكوين الشخصّية هوذلك 
تهم ولألسف أيًضا للعمل واكتساب قوّ  في الخارجاللبنان  قبالمئة من الخّرجين يختارون طري 52
 بالمئة يختارون الوظيفة الهاّمة. 2

 
في الجامعة  اإلنخراط المهنيّ مة التي تهّيؤها وتمنحها وحدة خد إّنها لفرصة ثمينة تلك

البرنامج يعرفون ما ترغب به المسؤولين عن ص أّواًل ألّن األشخا. والتي تأّسست منذ سنتين
. والتنظيم والتطوير المهنيّ  مقابلة التوظيفبات ات. وهم يأخذون في االعتبار متطلّ مؤّسسال

ًجا الذين تلّقوا منهو  يجينالخرّ أكثر فأكثر من الشباب به طلّ تتو الشركات تطلبه ونحن نعلم ما 
من جامعة المتخّرجين إضافيًّا حول "المهارات األساسّية" ألّن البرنامج متعّدد الّلغات والشباب 

 المثال : لالموضوعات كثيرة وهي على سبي. يس يوسف ستتوّفر لهم فرصة إضافّيةالقدّ 
 .إدارة الوقت والعمل .1
 والتنظيم. التخطيط .2
 وحّل المشاكل. التحفيز على العمل .3
 .ةالمهنيّ  اإلّتصاالت والكتابة .4
 .مهارات التفاوض .5
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 .العامّ العرض  مهارات .6
 ريادة األعمال.القيادة و  .7
 األساسّية للموارد البشرّية. اإلدارة الذاتّية والمعرفة .8
 

يكّرس و اليوم هو األّول من نوعه  الحدث الذي نقوم به ،، كما يقول اإلنكليزا"وأخيرا وليس آخرً 
وهو االنخراط المهنّي الخاّص بعلى االنترنت وقًتا لعرض موقعنا اإللكتروني 

:usj.edu.lb/insertion professionnelle  وهو الواجهة اإللكترونّية المتعّددة بين الجهات
الحقيقّية. يستطيع الطالب المشاركة بوضع طلبه وبيانه  اإللكترونّية الفاعلة المهتّمة بهذه البّوابة

كما يمكن للمعّلم قياس تأثير المهارات  ،الجامعةومالحظات لشركة، ل هعرضو الشخصّي، 
للدراسات والدبلوم والتنشئة عًدا كاماًل ب  والكفايات التي طّورها. إّنها أداة حقيقّية متقّدمة توّفر 

أن وجدوا سبق لخّريجينا جامعة القّديس يوسف. وفًقا لإلحصاءات التي قمنا بها، في  الشاملة
والبعض منهم قبل تلك المّدة بكثير. مع هذا أشهر،  9-7العمل في مّدة متوّسطة تتراوح بين 

الطالب والشركة كّل من كي يتمّكن أقصر ل ةة والجغرافيّ المسافة الزمنيّ  تكون  نأمل أنالموقع، 
 ! المفقود زهماكنا جدأن ي

فتح أبواب  الجامعة تكمن فيمهّمات  رسائلاألعّزاء، إحدى  رجال األعمال ناءأصدقا
ن كانها يجيالتوظيف لخرّ  ! رسالتنا  محّتم عليها القيام به اماديًّ  اواجبً  هذا األمر ليس وا 

نا ا من بناء إقتصادان معً نتمكّ لكي ات مؤّسسالومن  ممنك تكمن في أن نكون قريبين
 لى مستوى عر بثمن قد  مساعدة ال ت  لكم م يمكن أن تقدّ  ! جامعة مثل جامعتنا ومجتمعاتنا

. خبرة في العمل معكم مسبًقالديها  منها العشرات من المختبرات ومراكز البحوث، وبعض
 ! ا للجميعيكون مفيدً ففاق االتّ  هذا ر الدعوة إلىأكرّ  لكي ليّ إفرصة بالنسبة ل اليوم إّنها
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. واالنخراط المهنيالطالبّية دائرة الحياة وخصوًصا  وا هذا الحدثلجميع الذين أعدّ ا شكرً 
بقى نا يمكننا أن نكون و ! معً  العمل الناجحبفخر الهذا الشعور بالتضامن و  على ادائمً  فلنبق  
 ! فائزين


