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خرجت طالب إدارة األعمال
القديس يوسف ّ
جامعة ّ
دكاش :لتكن مشاريعكم واضحة بهدف إنساني
احتفلت جامعة ّ
القديس يوسف
بتخريج ط��اب ّ
كلية إدارة األعمال
ّ
والعلم اإلداري في حرم كلية العلوم
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ف��ي م��ار روك ��ز ،في
حضور رئيس الجامعة البروفسور
س�ل�ي��م دك � ��اش ال �ي �س��وع��ي وع�م�ي��د
ال �ك �ل� ّ�ي��ة ط��ون��ي ج�ب�ي�ل��ي وج �م��ع من
األساتذة وأهالي الطاب.
اس� �ت� �ه ��ل االح � �ت � �ف � ��ال ب ��دخ ��ول
المتخرجين ،ث��م النشيد الوطني،
وأل �ق��ى دك ��اش ك�ل�م��ة ت��وج��ه فيها
ّ
تنضمون
إلى الطاب قائا" :أنتم
إلى مجموعة هائلة من كبار مديري
األع � �م� ��ال وال �ع �ل ��م اإلداري ال��ذي��ن
ّ
الكلية
ت� ّ�م��ت تنشئتهم ف��ي ه��ذه
الكبيرة بعلمها ومعلميها وطا
أثرا ً
القدامى الذين تركوا ً
كبيرا في
ّ
إدارة األعمال في شركات عدة في
لبنان،بعضهم يدير شركات ال ّ
تعد
وال تحصى في هذا العالم المعولم.
ّ
تمتعوا ً
دوم��ا ب��روح م�ب��ادرة واسعة،
وال ترضوا بما هو هامشي وعابر ،بل
لتكن لكم مشاريع واضحة ومخطط
لها ليس بغية النجاح فحسب ،بل
ّ
المستمر مع الزمن".
بهدف النجاح
اض��اف" :م��ا جلبته لكم الجامعة
ه��و ً
حتما ّ
تقنيات كثيرة لمقاربة
ّ
ال�ح�ق��ائ��ق اإلداري � ��ة واالق�ت�ص��ادي��ة،
ول �ك ��ن ،م ��ا ي �ت �خ �ط��ى ،ال ب ��ل م ��ا هو
ف��ي صميم ه��ذه ال�ت�ق�ن� ّ�ي��ات وه��ذه

دكاش يسلم متخرجة شهادتها.

ال� �م� �ع ��ارف ،ه ��و ال� ��دع� ��وة ل�ل�ت�ف�ك�ي��ر
ل�ي��س ف�ق��ط ب�م��ا ي�ج��ب أن ن�ق��وم به
في هذا الوضع أو ذاك ،ولكن أيضا
إالم ي� ّ
َ
�ؤدي بنا ه��ذا العمل أو ذاك.
ً
اح �ف �ظ��وا دائ ��م ��ا ه� ��ذه ال�ن�ص�ي�ح��ة:
ح� � � � � ّ�ددوا ألن �ف �س �ك ��م ال � �ه� ��دف م��ن
ّ
أي ع�م��ل أو إج � ��راء ت �ق��وم��ون ب��ه أو
ّ
ّ
أي م �ب��ادرة ت��ت�خ��ذون�ه��ا .ال تكونوا
مديري أعمال فقط بل أيضا قادة
ّ
بمؤسساتهم
يمكنهم أن يسيروا
إلى النجاح!" .وختم" :في السنوات

(ميشال صايغ)

ال�م�ق�ب�ل��ة ،ع�ن��دم��ا س�ت�ن�خ��رط��ون في
العمل كمحترفين مهنيين ،سوف
ت��واج�ه��ون ال�م�ج��ازف��ات ،وباإلضافة
إل� � ��ى ذل� � � ��ك ،ان� � �ع � ��دام األم � � � ��ان ف��ي
المجالين االجتماعي واالقتصادي.
فليتمحور تفكيركم حول اإلنسان
ّ
يتوجب عليكم حمايته قدر
ال��ذي
اإلمكان".
وبعدما تا ايلي مسلم مع جميع
ال�م�ت�خ��رج�ي��ن ق�س�م��ا ت �ع �ه� ّ�دوا فيه
اح�ت��رام القواعد المهنية والحفاظ

ع �ل��ى م �ص��ال��ح م��ن ي�س�ل�م�ه��م إدارة
أع �م��ال��ه ورف ��ض االش� �ت ��راك ف��ي أي
عملية فساد أو منافسة غير شرعية
وعدم التمييز بين األعراق واألديان
وال� �ط� �ب� �ق ��ات االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ،س �ل��م
دكاش الشهادات إلى المتخرجين
م��ن ال�ك�ل� ّ�ي��ة ف��ي ب �ي��روت وم��ن مركز
ص�ي��دا وم��ن م��رك��ز ط��راب�ل��س ومركز
زحلة.
وأخيرا ألقت منى بركة من مركز
طرابلس كلمة باسم الطاب.

