
نموذج ابقة "وائز مسكلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في حفل تسليم ج
، في كلّية العلوم 2016أّيار )مايو(  30"، في والتدريب على نظام التداول اإللكترونيّ  محاكاة البورصة

 اإلقتصادّية في جامعة القّديس يوسف.

 

 األخكى  اتىسلجاب مقاكنةً  إل  حد  ماة الستثنائي   ك  الموج هة لي إل  هذه الجىسةدلوت أ  أكركر  لى  ًل أو   أود  
 يقو  بإلدادهاندوات أو  أحضك مؤتمكات، الجامعة. لادةً  تواجد فيها ضم أو الحتفالت حيث يجب أ  أ

 ،. اليو د  البحث المتقالبتكاك أو مواضيع تتعى ق ب  في و صمتخص   باحثو  أو أكخاص لمعو   معى مو  
دكيب لى  والت محاكاة البوكصة العمىي ة في جكاااتاإلجميع ب مواالذي  قاالجهات الفالىة هي الطالب أنفسه  

 .قتصاديي  في العال العديد م  اإل كغل، وهو موضوع ينظا  التداول اإللكتكوني  

ا لالهتما  وأ دة أمل امج السي  البكنهذا  ةقمنس  بىة ممث  ال ةكىي  م  الأساتذة  ككف لىيهقىُت إن ه موضوٌع مثيك جدًّ
م   المديك دسي  ال حضكة ا لك! كركً  د لسيكا السي  العا   مديكه ب بحضوكأكح   الذي بنك لبنا  والمهجكو كاهي  
تزويده   خالل م  ،طالبنا في هذه المسابقة إككاكفي  تككغب ل  ت  ك ألكبن  أالثقة، بما هذه هذه الككاكة و أجل 

في و  مصكفي الصي  فص  ختمل ب  الطالب م  ق   ةكافقم فية، و المالي   البوكصةأسه  ب ة تتعى قخاص   اتتطبيقب
ذلك،  لى  لالوةً . هلمىو  تهتنفيذ استكاتيجي  كي يتمر   م  ل طالب لكل  مىيو  دولك قدكه فتكاضي إمبىغ  إلاكة
أ   مرننيي ،ه طالبن  أ! لك  بما  في السوق  قوي ة بصفقةمىيو  دولك  كبحم   المكاكري الطالب أحد   تمر  

 .جالالجامعة في أكثك م  م مكاكيع لمسالدة م ا كبحهنصف مىيو  مب أطالبه

، تهاجدي  و  سابقةما وكاا المفي   ةخىادمالب ذ في ما يختص  الذي اتُّخ   هذا القكاكأ  أحي ي  ،عميدالد سي  حضكة ال أود 
د قائاًل إن نام  التعىي . و  كافق الجانب النظكي  ت التي ةالعمىي   لى   ي ادك طالبنا قيرو   أكدنا أ ذا إ ل أزال أكد 

ة لى  ي    له  دوكات تدكيبأ  نقد   بمرا  ه م  المه   فإن    ،ه اختصاص النظك ل  المنافسة في السوق، بغض  
 دكيب العمىي  الت أ    او لىما رتسبة لى  مقالد الجامعة. المُ  ه مهاكاتة و النظكي   ته معكف و  ك ختبيبحيث  األكض

 النظكي  و  لمستوى العىمي  لى  ائ الطالب أهن   إذوأنا، . دةجي  الىوظائف خصوًصا ليفتح الباب لفكص العمل و 
ا الذي يتمت عو  به لمكاكرة في ا ألن ه  تكب دوا لناا كباب،و  كاب اتجميًعا،  ه ئهن  أ إل أ   سعني، ل يالجي د جدًّ

 هذه المسابقة.



2 
 

 تىق وا لذي ا قتصادي ةة العىو  اإلرىي   بيجي وطالخك   قدام  قائمة طويىة م اا، أنت  وكثة األلز   ها األصدقااأي  
ا ةقتصادي  إ تنكئة جوانبه في  ةي  قتصادة واإلفي لال  األلمال المصكفي   ه  فالىو  و  ،ةرىي  و  ةجزئي   ،جي دة جدًّ

الممىكة ي فيس يوسف جامعة القد  يجي خك  ة لندما رنت في لند  لتأسيس جمعي   ،بضعة أكهك منذ .دةمتعد  ال
  م  يخمسما يناهز الرا  هناك  ،القدام . وم  بي  هؤلا الطالبمئات جمعني برا  لي لقاا ، حدةالمت  

في الجودة  تنجحوال تقو  لى  تنكئتك  رىي تك  وهذا يعني أ    في الساحة المالي ة في لند . و  يعمى رىي تك  قدام 
دي و   دة في أنفسر .جي  الثقة بال لكي تكونوا مزو 

 .ةممتاز  دكاسي  لا    لك  نهاية أتمن  


