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اأعل����ن رئي�����ض جمعي����ة م�س����ارف لبنان 
ج����وزف طربيه ورئي�����ض جامع����ة القدي�ض 
يو�سف، �سليم دكا�ض خالل موؤمتر �سحايف 
ام�ض يف ح����رم كلي����ة العل����وم الإجتماعية،  
اإن�ساء املعهد العايل للدرا�سات امل�رشفية
 Institut Supérieur d’Études
bancaires ISEB وبدء ت�سجيل الطالب 

فيه للعام اجلامعي 2014-2013 .
وفيم����ا ام����ل طربي����ه اأن تلب����ي ال�رشاكة 
م����ع جامع����ة القدي�����ض يو�س����ف متطلبات 
امل�س����ارف عل����ى �س����عيد اإع����داد وتاأهيل 
الك����وادر الالزم����ة للعم����ل لدي����ه وتنمي����ة 
مهاراته����م على الوجه املطلوب، لفت اىل 
ديناميكية القطاع امل�رشيف "وا�س����تقطابه 
خلرية �س����باب لبن����ان للعمل لدي����ه، بحيث 
اأ�سبحت ن�س����بة حملة ال�سهادات اجلامعية 
تف����وق 72 يف املئة من جمم����وع العاملني 
يف م�س����ارفنا. ولقد باتت قدرة العاملني 
يف القطاع امل�رشيف اللبن����اين على التاأقلم 
م����ع التغ����ريات احلا�س����لة مث����الً ُيحت����ذى 
اإقليمياً وعاملياً. ول ي�سعني اأمام الأزمات 
العنيفة التي ع�س����فت ول تزال تع�س����ف 
باملوؤ�س�س����ات املالية يف اأك����رث من بلد، اإلرّ 
اأن اأثني على �سالبة قطاعنا املايل، وذلك 

بف�س����ل حنك����ة الإدارات امل�رشفية وحكمة 
ووعي الأجهزة الرقابية".

وقال ان جمعية امل�سارف "اأدركت منذ 
زم����ن بعيد اأهمية ال�رشاك����ة بني القطاعني 
املهن����ي والرتب����وي، فكان����ت �س����برّاقة يف 
اإن�س����اء مركز الدرا�سات امل�رشفية من اأجل 
تاأم����ني التعليم املهني امل�����رشيف وتنمية 
قدرات العاملني يف القطاع امل�رشيف ورفع 
م�س����تواهم، اىل جان����ب مديري����ة التدريب 
النا�س����طة يف كنف الأمانة العامة للجمعية، 
����م دورات تدريبي����ة ملوظفي  والت����ي تنظرّ
امل�سارف على مدار ال�سنة من اأجل جماراة 
التطورات احلا�سلة على �سعيد التقنيات 

واملعايري الدولية والأنظمة املحلية". 
واك����د ان ال�رشاك����ة مع جامع����ة القدي�ض 
ن "تفاعالً اأكادميياً مع جميع  يو�سف �ستوؤمرّ
كليات العلوم الجتماعية يف هذه اجلامعة 
مما ي�سمن احل�س����ول على نتائج ملمو�سة 
على �س����عيد التعليم العايل، ل �سيما واأن 
جمي����ع هذه الكلي����ات ممثل����ة بعمدائها يف 
جمل�����ض اإدارة املعه����د اجلدي����د اإىل جانب 

ممثلني عن القطاع امل�رشيف".
واو�س����ح طربيه انه "مترّ حت�سري مناهج 
التعلي����م يف املعهد اجلديد ا�س����تناداً اإىل 
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دكاش وطربيه بعد اعالن اتفاق الشراكة 

متطلب����ات العمل امل�رشيف، م����ن جهة، واإىل 
املنهجية التعليمي����ة الأكادميية، من جهة 
اأخ����رى، بغية اإع����داد خريجني م����ن املعهد  
قادرين على ولوج م�سمار العمل امل�رشيف 
دي����ن مب����ا ي�س����اعدهم خالل  وامل����ايل، مزورّ
انخراطه����م يف العم����ل امل�����رشيف وتدررّجهم 
فيه، حي����ث يكون����ون على دراي����ة بخلفية 
العمليات امل�رشفي����ة وتكون لديهم نظرة 

�ساملة حول العمل امل�رشيف ككل".
ا�س����اف: "نح����ن نتطلع اإىل الي����وم الذي 
ي�س����بح في����ه املعه����د العايل للدرا�س����ات 
امل�رشفي����ة معه����داً اإقليمي����اً على �س����عيد 
التعلي����م الع����ايل امل�رشيف، يت����مرّ من خالله 
تبادل املعلومات والدرا�س����ات واخلربات 
ب����ني لبن����ان وباق����ي دول منطق����ة ال�����رشق 

الأو�سط".

دكاش

م���ن جهته، ق���ال الأب دكا����ض ان "هذا 
اللقاء يتورّج امل�س���اعي التي بذلت لإعداد 
الربام���ج و�س���ياغة النظمة، وا�س���تكمال 
الج���راءات القانونية ل���دى وزارة الرتبية 

والتعلي���م العايل، م���روراً باللجن���ة الفنية 
وجمل����ض التعلي���م العايل والت���ي تكللت 
ب�س���دور املر�س���وم الرق���م 9749 بتاريخ 
2013 الذي مت مبوجبه  15 كانون الثاين 
يو�س���ف  القدي����ض  جلامع���ة  الرتخي����ض 
باإن�س���اء  لبن���ان  يف  امل�س���ارف  وجمعي���ة 
املعهد العايل للدرا�سات امل�رشفية الذي 
ن مرحلت���ني م���ن التخ�س����ض هي  �س���يوؤمرّ
اول ال�"لي�س���ان�ض" يف العل���وم امل�رشفية، 
وثانياً ال�"ما�س���رت" يف العل���وم امل�رشفية. 
والدرا�س���ة �س���تكون يف فرع���ني: الف���رع 
النكليزي - العربي والفرع الفرن�س���ي – 

العربي".
وا�س���ار اىل ان "هذا امل����رشوع اعُترب عن 
ح���ق رائداً عل���ى اكرث من �س���عيد، فتوىل 
مرك���ز الدرا�س���ات امل�رشفي���ة عل���ى مدى 
ثالث واربعني �سنة ا�ستقبال افواج كبرية 
م���ن موظفي خمتل���ف امل�س���ارف العاملة 
يف لبن���ان الذين تابع���وا براجمه التعليمية 
ان عل���ى م�س���توى احللق���ة الوىل او عل���ى 
م�س���توى احللقة العليا، فوفر لهم تن�سئة 

دهم باملعارف".  رفيعة امل�ستوى وزورّ


