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”القّديس يوسف“ تخّرح طالب إدارة األعمال

لقطة جامعة للخريجين يتوسطهم دكاش    البلد

صدى البلد  

احتفلت جامعة القّديس يوسف 
بتخريج طــالب كلّية إدارة األعمال 
والعلم اإلداري في حرم كلّية العلوم 
ــار روكـــز، في  والتكنولوجيا فــي م
اش 

ّ
حضور رئيس الجامعة سليم دك

اليسوعي وعميد الكلّية طوني جبيلي 
وجمع من األساتذة وأهالي الطالب.

ــاش إلى الطالب قائًال: 
ّ
توّجه دك

”أنتم تنضّمون إلى مجموعة هائلة 
من كبار مديري األعمال والعلم اإلداري 

الذين تّمت تنشئتهم في هذه الكلّية 
ميها وطّالبها 

ّ
الكبيرة بعلمها ومعل

القدامى الذين تركوا أثًرا كبيًرا في 
إدارة األعمال في شركات عــّدة في 
عّد 

ُ
لبنان، بعضهم يدير شركات ال ت

حصى في هذا العالم المعولم. 
ُ
وال ت

تمّتعوا دوًما بروح مبادرة واسعة، وال 
وا بما هو هامشي وعابر، بل لتكن 

َ
ترض

لها   
ٌ
ط

ّ
لكم مشاريع واضحة ومخط

ليس بغية النجاح فحسب، بل بهدف 
النجاح المستمّر مع الزمن“.

وتابع: ”ما جلبته لكم الجامعة هو 

حتًما تقنّيات كثيرة لمقاربة الحقائق 
ــــة واالقــتــصــاديــة، ولــكــن، ما  اإلدارّي
ى، ال بل ما هو في صميم هذه 

ّ
يتخط

التقنّيات وهذه المعارف، هو الدعوة 
للتفكير ليس فقط بما يجب أن نقوم 
ا 

ً
به في هذا الوضع أو ذاك، ولكن أيض

ــؤّدي بنا هذا العمل أو ذاك.  إالَم ي
احفظوا دائًما هذه النصيحة : حّددوا 
ألنفسكم الهدف من أّي عمل أو إجراء 
تقومون به أو أّي مبادرة تّتخذونها. ال 
ا 

ً
تكونوا مديري أعمال فقط بل أيض

قادة يمكنهم أن يؤّدوا بمؤّسساتهم 
إلى النجاح !“

انعدام األمان
وختم: ”فــي السنوات المقبلة، 
لعمل  ا ــي  ف عــنــدمــا ستنخرطون 
كمحترفين مهنيين، ستواجهون 
المجازفات، وباإلضافة إلــى ذلك، 
انـــعـــدام األمـــــان فـــي المجالين 
االجتماعي واالقتصادي. فليتمحور 

تفكيركم حول اإلنسان الذي يتوّجب 
عليكم حمايته بقدر اإلمكان. لقد 
متكم الجامعة أن تمتلكوا المهارة 

ّ
عل

جاهات 
ّ
 االت

ّ
للنظر بتمّعن، في كل

 صرامة 
ّ

العمودّية واألفقّية، وبكل
خاذ القرارات 

ّ
وأعصاب متينة بغية ات

األنسب“. 

منافسة غير شرعية
م مع جميع 

ّ
وبعدما تال ايلي مسل

الخريجين قسما تعهدوا فيه احترام 
القواعد المهنية والحفاظ على مصالح 
مهم إدارة أعماله ورفض 

ّ
من يسل

ية فساد أو 
ّ
االشــتــراك في أي عمل

منافسة غير شرعية وعدم التمييز 
ـــراق واألديــــان والطبقات  بين األع
اش الشهادات 

ّ
م دك

ّ
االجتماعية، سل

إلى المتخرجين من الكلّية في بيروت 
ومن مركز صيدا ومن مركز طرابلس 
ومن مركز زحلة. وأخيرا ألقت منى بركة 
من مركز طرابلس كلمة باسم الطالب.

دكاش: حّددوا ألنفسكم 

الهدف من أّي عمل أو 

إجراء تقومون به أو أّي 

خذونها
ّ

مبادرة تت
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