
إالتّحاد الدولّي لرجال وّسيدات  قاعة إلنشاء مذّكرة تفاهمكلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، في توقيع 

أيلول  21في كليّة إدارة األعمال والعلم اإلدارّي في جامعة القّديس يوسف، في  MIDEL  ناألعمال اللبنانيي

 في الساعة الخامسة من بعد الظهر. 2022)سبتمبر( 

حضرة ، لزمخ  الدكتور فؤاد  MIDELاالت حاد الدولي  لرجال وس يدات األعمال اللبنانيين رئيس حضرة ، العميدد السي  حضرة 

 ة،للوكالة الجامعية للفرانكوفوني   واالجتماعي   رئيس المجلس االقتصادي  

ا ملتصق   ويبقى مع ذلكللغاية،  وقتك في إدهاشنا بخيال إبداعي   يك تقض، أن  العميد دلسي  حضرة ا، يتبي ن ليبدعوتنا إلى هذا الحدث، 

يقترن خيالك برغبة عنيدة لتحقيق  .جاهة طرق واألمثلة كثيرة في هذا االت  تستجيب لهذا الواقع بعد  أنت و كل مالواقع. الواقع يتبة بقو  

لالت حاد الدولي   رئيسكبقدر ما تقوم به صفتك  أو متلق    متلق   وع ع أو متبر  . أنت اليوم متبر  هطالبمعل ميه وو جي د لكلي ته،ما هو 

د الذي العميد الجي   صفة يهذا المشروع، من ناحية، وه بلورةالذي أشرف على  MIDEL لرجال وس يدات األعمال اللبنانيين

ا إلى تحسين ظروف العمل في  .هوطالب هميومعل   كلي ته، يسعى دائم 

بحيث يحصل الطالب على المساحة المناسبة من  التواصلدوات فضل أزة بأالمجه   قاعةتقديم هذه النا اليوم من خالل ؤك تفاجإن  

 في التنشئة المستدامة. أخرى مهني ة تنظيم أنشطةو حيث يمكن عقد مؤتمراتوة وحيث يمكنهم العمل واإلنتاج، تكنولوجي  ال الناحية

ا مط  ب نهذا يتطل   وأن   كبير لبتحو   انة عالم األعمال، يمر  ، وخاص  بشكل عام   ،عالمنا هو أن  وأغتنم هذه الفرصة ألقول ما تعرفه 

ه قادر وقت. إن   توازنه في كل   بحث عنعليه أن ي قوائم خمسة، ذا ايكون خروف  جديد ا من اإلدارة، وإذا جاز التعبير، "مدير جديد" 

خاذ القرارات دة من أجل ات  المعق  اإلشكالي ات ة فصل واحتياجاته ورفضه. يجب أن يعرف كيفي   ،الت المجتمععلى فهم عواقب تحو  

المدير الجديد  أجوبةر، يقوم بتدريب فريقه في سياق التغيير الدائم. يجب أن تكون قائد حازم وميس  إن ه الصحيحة وإدارة تنفيذها. 

 .الةوفع   بطريقة جي دة ةز  ها ُمنج  ا، لكن  سريعة جد  

مشاريع نهاية الدراسة، وإدراج على ة وعلى البرامج األكاديمي   عميقة متنب هةد ا ، ونظرة ب تدريب ا جي  هذا يتطل   كل   هذا يعني أن  

 يات.التحد  تواجه االحتياجات و تلب ية جديدة شهادات جامعي  

 تحسين أدوات التدريس والتدريب لهذا "المدير الجديد" هاجس ، منشكلي ا جزء، على األقل   يهذه المساحة، اليوم، ه إن  تهيئة

ا التفكير في عملي  وتجديدها.  واجهه تي الكبير الذي التحد   ، /AACSB/جمعي ة تطوير كلي ات األعمال الدولي ةة اعتماد يمكنني أيض 

ا ممتازة الكلي ة  .)يُنجزن ه(نجزونه ي واللواتيمن أفواه أولئك  ،منذ يومين ،والذي سمعت عنه أخبار 

 تهي ئ اهاليوم، فهذا يعني أن  هذه الشركات نا تدين قيمة مضافة من شأنها أن تضيف قيمة للشركات. إذا ساعدالجي   راءتدريب المد د  ع  يُ 

 مستقبال  أفضل. األنفسه

ا لالت حاد  ، MIDEL الدولي  لرجال وس يدات األعمال اللبنانيين شكر 

 ا للشركات.شكر  


