
 

 

 Lebanese » ؤتمرجامعة القّديس يوسف، في مكلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس 

Association for Information Systems »  " ّية"، بالشراكة المعلومات ظمن  اللبنانّية للالمؤّسسة
، « ICT for greater development impact »مع كلّية إدارة األعمال والعلم اإلدارّي، تحت عنوان 

، 2016حزيران )يونيو(  3يوم الجمعة الواقع فيه "تكنولوجيا المعلومات واالّتصاالت من أجل تقّدم أكبر"، 
 صباًحا، في مدّرج غولبنكيان، حرم العلوم اإلجتماعّية. الساعة التاسعة تمام في

 

 لاألو   ؤتمرللم ةي هذه الجلسة االفتتاحي  ف ،ظم المعلومات"ة لن  بناني  ة الل  "الجمعي   ا أن أكون معكم، معيسعدني جد  
 من ما يقارباحثين بالتعاون بين الباحثين في لبنان وتجمع بالفعل البحوث و  تكم التي تهدف إلى تعزيزجمعي  ل

 ة،األميركي   ةبناني  الجامعة الل  و ة في بيروت، الجامعة األميركي  و يس يوسف، ة )جامعة القد  عشر جامعات لبناني  
ئ ن  في هذا السياق ال يسعني إال أن أههذه الكلمة المقتضبة. ألقي  ، كما يسعدني أن بناني ة،...(والجامعة الل  

ة دولي ة واسعة و لجمعي ة ا تعه دين فيسين والمالمؤس    ،الباحثين ماعةروح جون برز ن ييالذالذين ينتمون إلى منص 
دو وهم الذين ، ظم المعلوماتمن حيث ن    .ةالنجاح والرؤي حيث ة مننقاط القو   جميعبتكم رسالأهداف  ن يزو 

ن بطريقة مقتضبة، في إعالنكم لهذا المؤتمر ؛بوضوح دهذا األمر م عَلن ومحد  و  تكل مت  للتو  عن الرسالة،  ، وا 
بحث والتعليم الالرسالة على  تقوم ين الباحثين في لبنان. من هنا،األمر يتعل ق بتعزيز األبحاث والتعاون ب

 مثل إدارة األعمال اإللكتروني ة، والتجارة اإللكتروني ة والتسويق اإللكتروني  ودراستها ظم المعلوماتي ة وممارسة الن  
وضع الذكاء نتم قمتم بتحديدها بطريقة جي دة بفي لبنان. إن ها لرسالة وعمل يقومان على القيم ويفترضان قيًما وأ

مهني ة اع الات بفي البحث كاستراتيجي ة، و  زتمي  والفي خدمة الصالح المشترك، ومعارضة االنتحال،  الجماعي  
ام عمل المعرفة واحتر  في مشاركةالفي العلوم اإلجتماعي ة و  المسؤولة في البحث، وتعزيز الموقف األخالقي  

 تطبيقها ووضعها مًعا حي ز العمل.في إعلموا أن  األهم  ليس في إعالن القيم بل اآلخرين.  

ي يدوم يومين الذ المؤتمر يبدو ،هة للعمل وهذه العناصر األساسي ةذه المبادئ الموج   حين نأخذ بعين االعتبار ه
يس يوسف تحت والذي أردتم وضعه هن  : هوو  عنوان اقترحته لجنة قيادة المؤتمرا بالذات في جامعة القد 

م أكبر" ا ويسع بليغ   عنوان  حامالً ل ،"تكنولوجيا المعلومات واالت صاالت من أجل تقد  داراة األعمال ى إلى إعطاء إجد 
الخدمة المعلوماتي ة األفضل من أجل إدارة المعطيات األكثر تنو ًعا بطريقة ذكي ة ومتناسقة. مثال  في جامعتنا

يس يوسف  SIبالحرفين  الخدمة المعلوماتي ة المختزلة ك وحدةذلعلى  ت منذ سنوات  جاءي والتفي جامعة القد 
ة لتجيب  جامعة.للب ي الحاجات األكثر إلحاًحا في اإلدارة األكاديمي ة لوتبطريقة متطو رة وحيوي ة، سللة على األ عد 
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بعد الحاسوب، فخدمة المعلوماتي ة. عبر  والتواصل أن نكتفي باالت صالنستطيع  م نعدأن نا ل إال أن ه من الواضح
طريقة  ،بعصر الل وحة اإللكتروني ة والمحمولأو جهاز الكمبيوتر الثابت والمحمول، ها نحن اليوم على تواصل 

لنال في ة عبر الهاتف العملي ات المصر بل عن  فحسب الكالم عن التجارة اإللكتروني ة واإلدارة اإللكتروني ة م تعد تخو 
هنا نحو ليم عبروالتع bank-mالنق ال  )وهو موقع تخزين  icloud"آي كالود"  موقع الهاتف النق ال. كل  هذا يوج 

يانات بالملف ات والصور والمجل دات الذي يعمل على ربط الشخص باألجهزة المختلفة في أي  مكان يذهب إليه( وال
. تنفك   التي ال big dataالضخمة   تحث  ذكاءنا اإلداري 

فالدة  وفي لبنان ألن  أبحاثكم ذ ل إن  هذا المؤتمر يشك ل لحظًة مهم ة من الحياة العملي ةأ نهي كلمتي ألقو   
ر ظهار و  بحاثاأل هذه لتطو  ساتلم يخضع للعولمة، يجب على النتالجها. في عا تبيانها و ا  لل بناني ة أن ا مؤس 

د كما يجب ظم بالنسبة إلى الن   الذاتي ة. تهاوقو   ةالذاتي   بنيتهامن أجل فع الة وأخالقي ة  انظمً  ت قيمتعل م و ت أن تتجد 
ا نستمر  د س إلنعاشها، ولكن ن، نستطيع أن نستمر  في الصالة أو زرع الماء المقلكتروني ةة اإلدار أو اإلي ة دار اإل
 الروح اللبناني ة ت أن تجترح المعجزات كما اجترحتها وال تزال تجترحها في بلدان أخرى.أن تتمك ن  أمل عيش في


