
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في الجلسة اإلفتتاحّية للمؤتمر الدولّي 
با بلدان أورو دارّي : "تدويل الخدمات : وجهة نظرلماستر تسويق الخدمات في كلّية إدارة األعمال والعلم اإل
 Tours في مدينة "تور" IAEمعهد إدارة األعمال الواقعة في حوض البحر األبيض المتوّسط" وبالشراكة مع 

مدّرج غولبنكيان، حرم  في تمام الساعة العاشرة من قبل الظهر، في ،2016أّيار )مايو(  6الفرنسّية، في 
 العلوم اإلجتماعّية.

 
ا خصوص  و  معالي الوزير آالن حكيم الذي يغمرنا بحضوره وكلماته التوجيهي ة، باب بكم جميع  رح  ألدوري حان  .1
 مع كلي ة إدارة األعمال والعلم اإلداري  ل حتفلي مؤتمر،الانعقاد بمناسبة  جاء، Tours "تور"جامعة  من وفد  ب
ه بالشكر  إسمحواشراكة. ال بنجاحو  سترماالنجاح ب ا لي أن أتوج   إلى بعض األشخاص من أجل حضورهمأيض 

محاضر ومدير  الستاذاأل ،Stéphane Bourliataux-Lajoinie الجواني-السي د ستيفان بولياتو بيننا وهم
، رئيسة Véronique Des Garetsالدولي ة، والبروفسور فيرونيك دي غاريه الخدمات  الماستر في تسويق

في جامعة فرانسوا  VALLOREMومديرة مختبر األبحاث في التسويق  (CNU)المجلس الوطني  للجامعات 
، مديرة Patricia Coutelleلى البروفسورة باتريسيا كوتيل ، وا  Toursفي "تور"  François Rabelaisرابليه 

دارة إ معهد إدارة األعمال في جامعة فرانسوا رابليه في "تور"، واالبروفسور فرانك برييه، المدير السابق لمعهد
 في جامعة فرانسوا رابليه في "تور". )IAE(األعمال 

 
د مواضيع وجو بسبب  ى خر أمؤتمرات ، و تمويلبال ها تحظىقام ألن  ت   اتمؤتمر هناك أي ها األصدقاء األعز اء،  .2

ت خذ هذا المؤتمر ي، بحث، ولكن اليوم إلنجاز نتيجةكالمؤتمرات بعض يأتي و ، ق اليهاتطر  يتم  المثيرة لالهتمام 
 تنشئةتعليم و  المشترك فيمية والنهج التربوي عشر سنوات من العالقات األكادي بعد مرور يأتيممي زة ألن ه  صورة
يس يوسف أجيال  عشرة صينمن المن جامعة القد  ن م. هذا النموذج واألسواق ماتالخد في تسويق متخص 

السي دة ومن بينهم العميد السي د جبيلي و  نيمالمنظ  هن ئ غاية األهمي ة ولذلك، أود  أن أ  إال أن ه فينادر  المؤتمرات
 ه.تحقيقفكرة  راودتهمالذين   Carole Verneكارول فيرن 

 األعمال دارةة إكلي   يجمع وهو واالحتماالتلبحوث وا للتحقيق العلمي   مؤتمر اا هذا المؤتمر أيض   وهكذا يصبح
يس يوسف ومعهد إدارة األعمال دار العلم اإلو   François من جامعة فرانسوا رابليه IAEي في جامعة القد 



Rabelais "اسي ة السي نح  على الرغم من الم   صمدتمن الشراكة التي  سنواتعشر  ويأتي ليتو ج من "تور
خالل  ركرائع المشتال من كال الجانبين بهذا المسار قامتالشخصيات التي و  شخاصأن أشكر األ . وأود  واألمني ة

 : ه كما قال جبران خليل جبران، ألن  محب ةمهارة و بعشرة أعوام 
كم وأفرادكم ما تربطون أنفسة فإن  كم إذا اشتغلتم بمحب  ألن  ؛ ة يقترن بالمحب  العمل يكون باطال  وبال ثمر إن لم "

 ".هواحد منكم برب   بعضها ببعض ويرتبط كل  
 
ا في  نحن نعلم .3 الدنا يقوم ب ألن  إقتصادالناتج المحلي  اإلجمالي  اللبناني  أن  الخدمات تلعب دور ا هامًّا جدًّ

ا  ة  في غياب تكنولوجيا متطو رة ينف ذها اللبناني ون في الكثير من البلدان ولكن ليس  ،الخدمات علىأساس  خاص 
نتائجه المأساوي ة الفساد و  ب بأي ثمن كل  ما يمكنه أن يسب بيجب تجن   هأن  ، ذلك على المستوى الرسمي  اللبناني  

من العشر  دفعاتال توعيةلالمجال  "تسويق الخدمات"ي على البلد. نحن نأمل بالتالي أن يفسح هذا الماستر ف
د أن  السوق متعط   يتنب هوا إلىتخر جين كي الم بالطال   ش المشاكل التي تكبح سير اإلقتصاد اللبناني  ؛ من المؤك 

ا إلى هذه الكفايات  لهذه المواهب ولكن ه يحتاج  التي تستطيع أن تحر ك األمور فعدد المتخر جين ليسأيض 
ا قبل أن يصيبهم اإلحباطس مت وهكذا سيكون أمامهلتلبية الحاجا بالضئيل   .نوات من الخدمة أيض 

 
 اليوم ففي أمسية هذا األكاديمي  والعالم المهني  في الوقت نفسه، وكذلك األمر، يجمع هذا المؤتمر العالم. 4

 ببالذات، في الساعة الخامسة من بعد الظهر، ستجري طاولة مستديرة تجمع مدراء في مجال الخدمات، وطال  
ال يسعني إال أن  متنو عة. أعمال  ب حاليين يقومون في الوقت نفسه بقدامى أصبحوا مهني ين محترفين وطال  

ع طالبنا  ،مينالمدراء والمعل   على عاتق وهذا يقع مبتدئين،أو مهني ين  متدر بينك في أن يتمت عوا بخبرة عملي ة أشج 
ا ماحية األكاديمي ة والعلمي ةمن الن التحق ق منهاعيدون مع طالبهم قراءة هذه الخبرة و ي  ف ن الناحية ، ولكن أيض 

 .الطالب عملفة التي تجلبها التجربة في أوج هذه القيمة الم ضا انطالق ا مناألخالقي ة و 
 

ل والعلم اإلداري  في وكلي ة إدارة األعما Toursأختم كلمتي مهن ئ ا مر ة أخرى معهد إدارة األعمال في "تور" . 5
يس يوسف من أجل العمل الذي تم  إنجازه بين جامعتين تنتميان إلى عالم الفرنكوفوني ة من جانب  جامعة القد 



حن جميع النواحي. ن م ضافة منتعطي قيمة كهذه الشمال كما من جانب الجنوب مم ا يدعونا للقول إن  خبرات 
م بالل غة اإلنكليزي ة أو بلغة  أخرى، أن نوف ر تعليم ا عالي ا في الجودة والتواصل. لذا أتقد م  ملزمون، أمام ما ي قدَّ

 !  الماستر ومستقبلهشهادة ابأطيب التمن يات ل


