
 

 

جامعة سان جوزف، يف لقاء جامعة السان جوزف رئيس  الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، كلمة
 .2016تشرين األّول )أكتوبر(  24مركز الشركة، وذلك يف  -ديب وجمموعة ماجد الفطيم يف ديب 

جامعة سان ة اجلديدة بني أن نلتقي اليوم إلعالن الشراكا من بريوت و آتي   بينكم كون  هناأن أ يسعدين
 ماجد الفطيم. جمموعة و  جوزف

من  خريج 100000ا يف رصيده أكثر من عام   140: عمالق أكادميي عمره عمالقني  هي شراكة بني
ة يف شىت امليادين ويف ؤا مراكز مهم  تبو  ني واألدابء ومديري األعمال وغريهم اء واملهندسني واحلقوقي  طب  األ

اجلامعة  ن  أحبيث  ز يف جمال التعليمتمي  الو  جودةلة لمسعة عاملي  ا أيض  يف رصيده ، و والبلدان شىت املناطق
م فرع يف ديب يقد   يهالد .يف العامل حبسب أحدث الرتتيباتاألوائل  500دخلت  يف اندي اجلامعات ال 

 قة يف بريوتة واملتأل  ة القانون التارخيي  ة من عراقة كلي  كادميي  األته قو   برانمج بكالوريوس يف القانون يستمد  
 .1913مند السنة 

 وزف.جهي جامعة سان 

الفنادق والشركات ال بل ق و مراكز التسو   ميتلك ويدير جمموعة من يف القطاع اخلاص وعمالق إقتصادي
م عالية ي  كيان ذات ق    وهو ومشال أفريقيا. ومنها  يف لبنان ا مشاريع ملدن متكاملة يف الدول العربيةأيض  

  ة. ة اإلجتماعي  ة للمسؤولي  وحقيقي   ع بسياسة صلبةويتمت  

 ماجد الفطيم.جمموعة هي 

قة يف اجملال القانوين ، طاقة يف خدمة دولة اإلمارت متأل   ة خلق طاقة إماراتي  تطمح إىل هذه الشراكة 
ة ذات طابع إجتماعي دراسي   اشمل منح  يب نح متشع  ة األخرى عرب برانمج م  حدة والدول العربي  ة املت  العربي  
ماجد الفطيم يف دولة  جمموعة ة لدىة مرتبطة بفرص عمل يف إحدى األقسام القانوني  دراسي   اومنح  

ة ا فرتات تدريبي  يشمل الربانمج أيض  و   .مثل لبنان ومصر ة األخرىحدة والدول العربي  ة املت  اإلمارات العربي  
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تساهم يف تطوير مهارات الطلبة دة ة يف مواضيع حمد  جهة العمل كما ودورات تدريبي  من ة للطلبة عملي  
 جهم من اجلامعة.بات العمل بعد ختر  وحتضريهم ملتطل  

 : ةيف ثالث نقاط جوهري  املبادرة  تتبلور هذه

ز ه ويعز  فياال يف اجملتمع الذي يعمل ا فع  يف رؤاي اجلامعة لفرعها بديب أبن يلعب دور  جتد جذورها  اإن   ال  أو  
الت الالزمة ة أخرى وميد هم ابملؤه  ويستقطب طلبة من دولة اإلمارات ودول عربي  ة ة اإلجتماعي  املسؤولي  

يب القدرات سان جوزف د  ولدى  الني يف سوق العمل.زين وفع  أبعلى جودة ممكنة ليصبحوا أعضاء متمي  
 ة  وتلك الوافدة من بريوت.لي  احملة يف حتقيق ذلك عرب الكادرات األكادميي  

كة مع جمموعة ماجد الفطيم حقبة جديدة لشراكة اجلامعة مع القطاع اخلاص ا الشر ا هذه وتفتتح اثني  
ني يف برانمج دراسة خنبة من اإلماراتي   2008يب اليت دعمت منذ عام ستكمال نج حكومة د  ال

ات القانون يف ختارت له إحدى أقوى كلي  اواليت قد  البكالوريوس يف القانون عرب برانمج إعداد للقادة
 . ةختريج أكثر من مئة حقوقي خالل املد   حبيث يتم   األوسطالشرق 

ة يف حدة يف توطني الطاقة اإلماراتي  ة املت  ا هذه الشراكة إىل دعم جهود دولة اإلمارات العربي  وتطمح اثلث  
ني الشباب حنو هذا القطاع وأتهيلهم وحتضريهم لتوطني حقيقي من خالل جذب اإلماراتي   القطاع اخلاص

 يليب إحتياجات الوطن واملواطن. ومستدام

قليب لإلستفادة  وأدعوهم من كل   اجلدد با ال يسعين إال أن أمتىن التوفيق للشاابت والشباب الطال  وأخري  
ة ابلكامل وتكريس السنوات األربع اآلتية للدراسة ألنا الكفيل األقوى حنو بناء من هذه الفرصة الذهبي  

 ز.ومتمي   مستقبل راق  

الفطيم وعلى رأسها الرئيس أالن  جباين  للثقة عرب  ماجد جملموعةشكري  : عرب  أ   قولأم  ويف اخلتا
 اداعي   وعمل له جنازاإلا شكري ملن ساهم يف هذا ديب واثني   يف اختيارها  لطالب من جامعتنا وجلامعتنا
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كادميي جلامعة ز األوالتمي  ة جملموعة ماجد الفطيم جتماعي  اإل ةاملسؤولي   ىل دوام الربانمج حتت رايةإا اثلث  
الفطيم يف جمد خدمة سعادة   ماجدجمموعة  ن  تستمر  ألا  رابعة الكلمات هي الدعاء خري  وأسان جوزف 
   .ر والنجاحة  التطو  ا سد  دوم   أن  تتبو  وأاألوطان أينما كان  املواطن وخري


