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نقطتين أو ثالث  على ، أوّد أن أؤّكد أمامكمفي تنظيم المشاريعجوائز أفضل طالب ل نا اليوملدى تسليم
 التالية : نقاط هي

معنّية بالمشاريع المبتكرة التي يقوم بها  ّن الجامعة ال يمكنها إال أن تكون أ األولى أشير إلىة في النقط
ّي في ة اإلندماج المهنت رسالة معاهدنا األكاديمّية ودائر إحدى خدمامستقبلهم. ب، كما هي معنّية طالبها

تنمية الكفايات في  ن، فيطالب والمعّلميمرافقة أعضاء األسرة الجامعّية، ال جامعة القّديس يوسف هي
و"فرنسابنك"، واّتحاد رابطات "، . لذلك، مع "بيريتيكاألعمالب وتعزيزها بغية تيسير الشروع تنظيم المشاريع

 مشاريع ريادة األعمالوحدة حاضنة تيّسر  2000لقّديس يوسف منذ العام أطلقت جامعة اقدامى الطالب، 
الشراكة إلى مشاريع مليئة بالوعود المستقبلّية مبدأ تطّور  خاّصة بها منّصة لكي تنتقل من فكرة وجود

وكيفّية عملها  األعمال ريادةأّن العمل من أجل تطوير روح بهي وعٌد ركة المشت لذلك، هذه المبادرة .أيًضا
 يسلبما فيه الكفاية،  لتضاعف في المستقبل. في عالٍم تتعّثر فيه سوق العمل التقليدّيةسيستمّران في ا

 .التحضير لها جّيًدافرصة يجب له ، إنّ لتوّجه نحو إنشاء مشروع خاّص مجّرد مغامرةا

في تعزيز روح تكمن  ن يكون اإلنسان مبتِكًرا ومبدًعافي أ هذه الرغبة أوّد أن أقول إنّ  ،في النقطة الثانية
عّدة منذ العام ، فجامعة القّديس يوسف كانت مؤّسسة مبدعة لمحّطات مستقبلّية الريادة في األعمال

َست من أجل بالنسبة إلينا ا بامتيازرمزي   الفعل، هذا التاريخ كان دوًماب .1875 ، فجامعة القّديس يوسف ُأسِّ
الشرق األوسط. منطقة لبنان و  ة فية والصناعيّ قتصاديّ دعم الثورة اإللو عالٍم جديد من التنمية  ترسيخ أسس
 ل : إّن ريادة األعماليقو  قد أحدهم. وتنظيم المشاريع في األعمال أن يكون المرء رائًدافكرة ب يرتبط اإلبداع

 ة إدارة األفكار وتنفيذهاكيفيّ  عرفيو  مبدًعاكون يأن  ى المرء. يجب علبدواٍم كامل ةيّ رياضممارسة  يه
 أو ال تسير على ما يرام.يرام ما خير على  األمور تسيرعندما 

ا كانت أمثولة رائعة  نتائجمنها  والتي نلمس التي جرت خالل الشهور الماضية هذه المسابقة، ثالًثا جّيدة جد 
 حيث يجب أن ُتدَعم من اآلن وصاعًدا. موجودة وتنظيم المشاريع مفادها أّن دينامّية ريادة األعمال



 وأن يقومطة، المشاريع الصغيرة والمتوسّ  تنظيمو  ريادة األعمال فيشهادة  في المستقبل تتوّفر آمل أن
يات تحدّ  مواجهةوالمساعدة في  أمين األدواتت من أجل عملورش ب الخبراء في عالم األعمالمن  عديدال

ة من رافقمل يفتح المجال ألعماللتوجيه  وجود فكرةيجب تنمية وكذلك األمر . المبادرة في تطوير المشاريع
 .المجالهذا في  اآلخرين ما اكتسبه يشاركشخص ذي خبرة  ِقَبل

في  تهانّي للفائزين. مهّمةو  شّيقة وجعلهافي وضع المسابقة )ن( ساهمواواللواتي لجميع الذين  شكًرا
 كسب جائزة أو مكانة بل الهدف من هذه المسابقة لم يكن فقط نّ لجميع المشاركين أل وكذلكة المسابق

لى لقاء قريب.، و تهانينا. هاكتسابتراكم الخبرات وا  ا 


