
 في الوظيفة مهارات، خالل حفل تخريج شهادات مشروع كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعيّ 
 ، في قاعة محاضرات فرانسوا باسيل.2019تشرين األّول )أكتوبر(  10فونّية، في و الفرنك البلدان

 
تنا األمينة شريك Montréalريال ، أصبحت جامعة مونمع مرور الوقت:  بقول ما نعرفه ستهّل كلمتيأ

 .عاًما 25منذ 
 .1995عام الن تلزمنا منذ ة بمجال عمل معيّ خاّص ال الملحقات التعديلّيةات و فاقيّ تّ الا اتهناك عشر 

 .ذلك المشروع الذي يجمعنا هذا المساء هاي، بما فات بمشاريع مشتركةيّ فاقل هذه االتّ كم  ست  وت  
لشؤون الكندّية ل وزارةال مدعوم من - ةالفرنكوفونيّ  البلدانفي  وظيفةمهارات ال - هذا المشروع الرائع

 ،حول جامعة مونتريال ه يجمعنّ إ .ةالعالميّ 
 مراكش في اضعي القاضيجامعة الرباط و  فيد الخامس محمّ  ةجامع -
 .تو في بير  جامعة القّديس يوسف، جامعة البلمند و وبالنسبة إلى لبنان -

 

ذات و ختصاصات اال ومتداخل الوقت نفسه تخّصصيّ في هو ، هذا المشروع جامعة القّديس يوسف في
 .صاتتخّص ال مشترك بينطابع 

 ةجالعالالتمريضّية، واإلجازة في  في العلوم وهو يتعّلق بالتنشئة المتوّفرة في مسار ي اإلجازة والماستر
 .العمل والتنشئة في الصّحة العاّمةب
 .بأكملها من خالل التركيز على ريادة األعمالالجامعة وهو يشمل أيًضا  

رائدة في هذا المجال من وهي ال ، تو في بير  يوسفإلى جامعة القّديس  بالنسبة هذا المنظور أساسيّ 
يد قهو آخرها  ة مواقع اليوم، عدّ ون ، كما تعلمالتي لديها  Berytech "بيريتيك" خالل تأسيس حاضنة

ة في م اإلقليميّ احر في جميع أنحاء األمنتشرة عية مشاريع توسّ ، وهناك اإلنشاء في عمشيت وخارج بيروت
االنخراط  دائرة جامعة القّديس يوسف كما أنشأت .قيد اإلنشاءوهي  تو في بير  القّديس يوسف جامعة

ساتها في اكتساب ثقافة المهارات مؤسّ دعم عن عمل و  همبحثيجيها في دعم طالبها وخرّ المهنّي من أجل 
 .هذه
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 "أكين" ةة ست سنوات من ِقبل الوكالة األوروبيّ سي غير مشروط لمدّ جهودنا عن اعتماد مؤسّ لقد أسفرت 
Acquin .،ِقب ل تصنيف الجامعات العالميّ  من إدراجنا تمّ  للمّرة األولى QS لتي ومن بين الجامعات ا

باألمر ، وهذا ليس جامعة في العالم 20.000من أصل  350المرتبة  فييجاد العمل تعمل على إ
إعدادها عزيز اإلجراءات في مراحل لة في تًما في سياستنا المتمثّ د  ق   هذا ال يعفينا من المضيّ  .ئالسيّ 

، من خالل العمل المباشر لعروض ةالنهائيّ  إنجازها مراحلفي و  ،برامجالأي عن طريق بلورة  ،األولى
 .العمل

بالنسبة  ه بّناءإنّ  .م في نهج الجودة الذي نعتمدهالتقدّ ريال مواصلة يح لنا هذا المشروع مع جامعة مونيت
 .ولكن أيًضا من أجل لبنان جامعة القّديس يوسف، ،نايلإ

 : شريكة مؤّسسات يشملإّنه 
 ،ة في لبنانالسفارة الكنديّ   -
 ،في لبنانزارة التربية والتعليم العالي و  -
 ،في لبنانوزارة العمل  -
 .ةلفرانكفونيّ الوكالة الجامعّية ل -

هدف أيًضا إلى تعزيز الروابط التي إلى دعم الجامعات األربع الشريكة، فهو يهدف يالمشروع وإذا كان 
 .زم المحر  التقدّ على بوفرة  يدلّ  جتماعنا هذا المساءاو  .دهاتوحّ 

ين شخًصا ، ولكن أيًضا لمنح شهادات لستّ  إنجازهللنظر في العمل الذي تمّ  بذلك نحن نجتمع هذا المساء
 :المشروع  ا ضمن إطارتنظيمه تمّ  ةمشترك شاركوا في برامج تنشئة

شهر حزيران  في جامعة القّديس يوسف ي فيجرِ أ   وهو تدريبين ين الداخليّ قين البيئيّ تدريب المدقّ  -
 .ةة العامّ معهدنا العالي للصحّ  قام به، والذي الماضي( يونيو)
 تمّ ، و Québec " كيبيك"اد األعمال في روّ  مته مدرسةالذي صمّ و ، أعمالهمن بدأوا وتدريب مستشاري -

 في المهنيّ  ة االنخراطدائر الماضي، بالتعاون مع ( يوليو)تّموز في  جامعة القّديس يوسف تنظيمه في
 .جورج بحر بنائب رئيسها رّحبوأنا أ ،وجامعة البلمند جامعة القّديس يوسف
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  : ريالمونب أيًضا بوفد جامعة أرحّ 
ة للشؤون الدوليّ  الجامعة رئيسمستشارة نائب  -  Rachida Azdouzزدوز آدة رشيدة السيّ   -

 .ةوالفرانكفونيّ 
ة مديريّ في  الشؤون الدولّية تشارةمسو  حائزة على الماستر في العلوم ،Frida Anbar عنبرفريدا  -

 .ةالشؤون الدوليّ 
ة الصحّ  ة في معهدة الدوليّ وحدة الصحّ ة في الرئيسيّ  ةق، المنسّ Lisandra Lannes اندرا الندة ليز السيّ  

 .(CHUM) جامعة مونتريالفي  صّحيالمركز الة و العامّ 
 

  تكريمهمتمّ والّلواتي لجميع الذين  يّ م تهانالذي ساهم في المشروع وأقدّ جامعة القّديس يوسف  أشكر فريق
 .هذا المساء (نّ )


