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التفوق الدراسي اللياس يزبك
جائزة ّ
من املعهد العالي للدراسات املصرفية يف اليسوعية
م �ن��ح ال �م �ع �ه��د ال �ع��ال��ي ل �ل��دراس��ات
ال� �م� �ص ��رف� �ي ��ة (ج ��ام � �ع ��ة ال �ق ��دي ��س
ي��وس��ف – جمعية م�ص��ارف لبنان)
ج ��ائ ��زة ال �ت �ف ��وق ال� ��دراس� ��ي ل�ل�ع��ام
ال� �ج ��ام� �ع ��ي  2014 – 2013ال ��ى
الطالب ال�ي��اس يزبك ال��ذي حصل
على نتيجة جيد جدا في الشهادة
العليا ل��الدارة المصرفية ،في قاعة
محاضرات المعهد ،في حرم العلوم
االج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي ج��ام�ع��ة ال�ق��دي��س
يوسف في بيروت.
وك� ��ان ل �ك��ل م��ن رئ �ي��س ج��ام�ع��ة
القديس يوسف البروفسور سليم
ال ��دك ��اش ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س ادارة
ال �م �ع �ه��د ال��دك �ت��ور ج � ��وزف ط��رب�ي��ه
ك �ل �م��ة ف� ��ي ال� �م� �ن ��اس� �ب ��ة .واوض� � ��ح
دك� � ��اش اه �م �ي��ة ت �ق��دي��ر ال �ط ��الب
المتفوقين واث ��ره ف��ي تشجيعهم
على ال��دراس��ة والتحصيل العلمي.
واك� ��د ف��ي ك�ل�م�ت��ه ال �ن �ه��ج ال�ج��دي��د
ال��ذي سيتبعه المعهد بخصوص
ال �م �ن��ح االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ت �ق��دي��ري��ة،
في منهاجي الليسانس والماستر
وفي كل االختصاصات المصرفية
االخرى.
م��ن جهته ،هنأ طربيه الطالب
المتفوق وأش ��اد بالدينامية التي

دكاش وطربية يقدمان الجائزة ليزبك.

وج��دت �ه��ا ال �ش��رك��ة ب �ي��ن ق�ط��اع�ي��ن
صنعا مجد ل�ب�ن��ان ،اال وه�م��ا قطاع
ال �ت �ع �ل �ي��م وال � �ث � �ق� ��اف� ��ة ،وال� �ق� �ط ��اع
ال �م �ص��رف��ي ال� ��ذي ي�ش�ك��ل ال�ع�م��ود
الفقري لالقتصاد اللبناني .واثنى
على صالبة القطاع المالي اللبناني
ال � � ��ذي ي � �ع� ��ود ال� �ف� �ض ��ل ف� �ي ��ه ال ��ى
كفاية االدارات المصرفية وحكمة
االجهزة الرقابية ووعيها.
وس �ل �م ��ت ال� �ج ��ائ ��زة م� ��ن ط��رب �ي��ه
ودكاش في حضور عدد من اعضاء
م �ج �ل��س ادارة ال �م �ع �ه��د وم��دي��رت��ه

الدكتورة ف��دوى م��ردم بك منصور
وجمع من اس��ات��ذة المعهد وطالبه
وم��دي��ري وزم � �الء ال�م�ح�ت�ف��ى ب��ه في
ب�ن��ك ب �ي��روت وال �ب��الد ال�ع��رب�ي��ة .كما
ت �س �ل��م ال� �ط ��ال ��ب ال �م �ت �ف��وق م�ن�ح��ة
نقدية للمناسبة.
وف��ي ال�خ�ت��ام أل�ق��ى ال�ي��اس يزبك
كلمة شكر فيها ادارة المعهد التي
خصته بجائزة التفوق لهذا العام
وكذلك ادارة مصرفه التي سنحت
له فرصة التخصص المصرفي في
المعهد.

