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ّ
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األكاديمية  2017-2016من المعهد العالي للدراسات
المتخرجين ضمن ُدفعة طالب السنة
أعزاءنا
ّ
ّ
ّ

فية ).(ISEB
المصر ّ

التخرج هذا كتكريس لنجاحكم الشخصي
القديس يوسف أن نعيش معكم حفل
يسر جامعة ّ
ّ
يسرني كما ّ
ّ
ّ
تكبدتموها خالل السنوات الماضية ،مقترنة بجهود معهدكم وادارته ومعّلميه
بفضل الجهود التي ّ

فية وأهلكم وكذلك بفضل تضحياتهم .بعد لحظات ،عندما ستقفون أمام رئيس
المؤسسات المصر ّ
و ّ
عرض أمامكم وفي لحظة سنوات العمل واالستثمار كّلها .سيغمركم
الجامعة الستالم شهادتكم ،ستُستَ َ
فرح االنتهاء من دراستكم والحصول على الشهادة .سنوات الدراسة هذه تُتوج ليس فقط بالشهادة التي

سيتم تقييمها
فية والخبرات
ستلوحون بها بفخرّ ،
ّ
ولكنها سنوات تنشئتكم في الخدمات المصر ّ
ّ
المالية التي ّ
الطليعية في ما يتعلّق
المزودين بالمعرفة
والتأكيد عليها .وهكذا أصبحتم ُدفعة رائعة من المهنيين
ّ
ّ
لعلمية والمتمتّعين بالفضائل الرائعة وهي الشجاعة والنزاهة والثقة والشعور باالنتماء.
باإلدارة
التقنية وا ّ
ّ
فية والثالثة
أحييكم وأن ّ
بالتاليّ ،
خريجن الثالثين في ماستر العلوم المصر ّ
أود أن ّ
أهنئكم اليوم ،أنتم المت ّ

فية.
وثالثين في اإلجازة
المميزة في الدراسات المصر ّ
ّ

وجمعية مصارف لبنان لم تكونا شريكتين
القديس يوسف في بيروت
ّأيها األصدقاء
ّ
األعزاء ،جامعة ّ
ّ
من أجل توزيع الشهادات القيمة فقط ،ولكن من أجل تجهيز المهنة المصرفية ،وهي إحدى ِ
الم َهن
ّ
ّ
ِ
المتنوعة
فية
تخصصات والم َهن المصر ّ
اتيجية لبلدنا ،ب ّ
بحا واستر ّ
األكثر ر ً
ّ
مهنيين يكونون ّ
رو ًادا في ال ّ

أيضا.
دائما وفي التزامهم األخالقي والعادل ً
والمفيدة ً
فية ) ،(CEBواليوم هو المعهد العالي للدراسات
ًا
باألمس ،كان المركز
مركز للدراسات المصر ّ
تؤدي إلى
فية ) ،(ISEBوهو معهد
متنوعة من برامج التنشئة التي ّ
المصر ّ
أكاديمي يوّفر مجموعة ّ
ّ
وتتنوع بحيث يستفيد طالبنا الشباب من خبرة
طد باستمرار
الحصول على شهادات .الشراكة تتو ّ
ّ

طالع ووالء
مزودين بسعة ا ّ
المعّلمين ،ومعظمهم من القطاع المصرف ّي ،ويصبحون بالتالي مو ّ
ظفين ّ
فية
لمؤسساتهم .وهكذا ،بلغ العدد اإلجمالي للطالب
الحاليين في المعهد العالي للدراسات المصر ّ
ّ
ّ
المسجلين للعام
أن عدد الطالب الجدد
) (ISEBللعام  156 ،2018-2017طالب ،مع التأكيد على ّ
ّ
ساسية
 2018-2017في اإلجازة هو  21طالب وفي الماستر  44طالب .باإلضافة إلى التنشئة األ ّ

فية حاليا أربعة خيارات ماستر هي التالية  :إدارة
في اإلجازةّ ،
يقدم المعهد العالي للدراسات المصر ّ
المالية ،واالئتمان على الشركات ووكالء البيع القطاعي،
اإلئتمانية في المصارف ،واألسواق
المخاطر
ّ
ّ
ّ
المالية.
كترونية والتكنولوجيا
فية اإلل
ّ
ّ
والخدمات المصر ّ
وجمعية مصارف
فية
ّ
وكذلك األمر ،وبفضل العمل المشترك بين إدارة المعهد العالي للدراسات المصر ّ

ظفي المصارف في
فية على الحق في توفير الندوات لمو ّ
لبنان ،حصل المعهد العالي للدراسات المصر ّ

ما يتعّلق
فية
المصر ّ

أعده المعهد العالي للدراسات
ب"التنظيم المالي
حق ّ
اللبناني "و"إدارة اإلئتمان" ،وهو ّ
ّ
ّ
في كتاب من  140صفحة بالّلغة العر ّبية .وقد وافق البنك المركزي على الكتاب .وستُعطى

أن اإلمتحان النهائي
ًا
فية
الندوة
حصر  ،إال ّ
إبتداء من الشهر المقبل في المعهد العالي للدراسات المصر ّ
ً
ّ
يتم في المعهد العالي لألعمال .ESA
ّ

مزوًدا بقاعة إلدارة
من ناحية أخرى ،وبغية تحديث تعليمه ،أصبح المعهد العالي للدراسات المصر ّ
فية ّ

ومزودة بترخيصين إستشاريين (من رويترز وطومسون) مع
جي ًدا
ًا
المالية ،مجهزة
األسواق
تجهيز ّ
ّ
ّ
المالية ،والى قاعدة بيانات ضخمة من المعلومات .الكرة هي
إمكانية الوصول المباشر إلى األسواق
ّ
ّ
اآلن في ملعب المعّلمين في جامعتنا وطالبنا الذين يجب أن يستفيدوا من هذه التسهيالت ويصبحوا

للصحة الفكرّية.
سيئ
بالتالي فاعلين في السوق وليس مقّلدين لآلخرين ومستنسخين لهم ...فهذا ّ
ّ

فية التي يعاني منها
األعزاء ،في األوقات
ّأيها األصدقاء
ّ
الحساسة والصعبة واالضطرابات الظر ّ
ّ
اللبنانية والجهاز
السياسية ،على المصارف
السياسية وغير
المتكررة،
ونظر لالعتداءات
ًا
اإلقتصاد،
ّ
ّ
ّ
ّ

ككل،
الحيوي للمجتمع
المصرفي اللبناني ،من الضروري جدا إظهار تضامننا مع هذا القطاع
اللبناني ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أود ،في
وخاصة الطبقة الوسطى اللبنانية
المهددة باالنقراض ،نتيجة لسياسات كار ّثية لبلد مثل لبنانّ .
ّ
ّ

أحيي جميع المبادرات التي اتّخذها البنك المركز ّي وحاكمه ،والتي تنقلها المصارف
هذا السياق ،أن ّ
ِ
الشمسية والبيئة .وتزداد
اسية ،والبحث العلمي ،والطاقة
ّ
من حيث المساعدة على التعليم ،والم َنح الدر ّ
ّ
كيفية
لحاحا ًا
فية ّ
مؤسساتنا المصر ّ
اإلحتياجات ّ
أهمية وا ً
نظر لألزمة التي نرزح تحت وطأتها ؛ ستعرف ّ

مضاعفة جهودنا من أجل المزيد من العدالة وتقديم المساعدة إلى المحرومين من المجتمع المدني.
ّ
الجيد والتنشئة الممتازة على
ففي التضامن ّ
نتمكن من مواصلة رسالتنا من أجل لبنان ،بلد التعليم ّ
اكتساب المهارات والكفايات.

المتخرجون
األعزاء،
ّ
ّأيها األصدقاء و ّ

ألن
القديس يوسف ،شهادات مصدقة من
احملوا بفخر شهاداتكم من جامعة ّ
جمعية مصارف لبنانّ ،
ّ

عزز
قيمتها المضافة مرتفعة جدا .هذه القيمة ال تكمن في ورقة تتالشى بعد يوم ،ولكن هذه القيمة ست ّ
كرستموه من وقتكم من أجل النجاح
القيم في العمل الذي تشغلونه أو المنصب الذي
ستتبوؤنهّ .
إن ما ّ
ّ
الرب اإلله على خيراته ،وعلى
في دراستكم سوف يجد صدى مؤك ًدا في مهنتكم والتزامكم .معكم نشكر ّ

األهل الذين أعطانا ّإياهم والذين يعتنون بنا ،وعلى المعّلمين الذين رافقوكم والمعهد العالي للدراسات

بأبوة .أنتم بالفعل سفراء رائعون ومخلصون للمعهد والجامعة.
المصر ّ
فية الذي اعتنى بكم وتكّفل بكم ّ
أيضا سفراء الذكاء وثقافة التسامح والعيش المشترك ،والجمال والوئام ،حتى يستعيد لبنان جماله
كونوا ً
لتعددية المحترمة ،والعدالة الفعلّية،
وحيويته الدائمة ،وهو األرض التي تج ّذرت فيها رسالة ا
وقوته
ّ
ّ
ّ
المرتجع.
والسالم ُ

