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تخريج طالب ماستر إدارة األعمال في ”القّديس يوسف“

صدى البلد  

احتفلت جامعة القّديس يوسف 
ــى متخرجي  ل بتسليم شــهــادات إ
الماستير في كلّية إدارة األعمال، 
(FGM) في حرم العلوم والتكنولوجيا، 
مار روكز، في حضور رئيس الجامعة 
ــاش وعميد الكلّية طوني 

ّ
سليم دك

جبيلي وحشد من األساتذة وأهالي 
الطالب.

قال دكــاش: ”من جديد، نلتقي 
من أجل تسليم شهادات الماستر 
المتعّددة في كلّيتنا الرائعة، كلّية 
إدارة األعمال والعلم اإلداري وهي ال 
تــزال، بشهادة عــّدة رؤســاء شركات 
 الفئات، إحدى أفضل القيم 

ّ
من كل

األكاديمّية التي يجب علينا حمايتها 
وتعزيزها. شهادات الماستر التي 
م هي شهادات تخصصّية 

ّ
سُتسل

في مجاالٍت عديدة وهي تشهد أّن 
الكلّية ال تزال موجودة في قلب الحياة 
االقتصادّية واالجتماعّية في بلدنا 

وخارج بلدنا“.
ــع: ”لستم فقط مــن حملة  وتــاب
شهادات كلّية إدارة األعمال والعلم 
ا سفراء حقيقّيون 

ً
اإلدارّي ولكنكم ايض

لين لهذا البيت الكبير 
ّ
لكلّيتكم وممث

المدعّو جامعة القّديس يوسف التي 
 

ّ
زّودتكم بالتنشئة. أقــول هذا بكل
بساطة بقدر ما يبدو لي واضًحا أّن 
المؤّسسة، حيث أمضينا أعواًما على 
مقاعد الدراسة، تبقى مرجًعا يرافقنا 
وغالًبا ما نغرف منها مواردنا خالل 
سير الحياة العملّية للمرأة أو الرجل. 
أعلم أّنكم فخورون بها ولن تترّددوا 

في أن تشهدوا لها بقّوة“.
ــم: ”حــيــن ستستخدمون  ــت وخ
مواهبكم ومهاراتكم لصالح مجتمع 
ما، كونوا على يقين أّنها ستكون 
هنا لتساعدكم وتــزّودكــم بالقّوة. 
 طالب تخّرج من 

ّ
كيف ال نفتخر بكل

جامعة القّديس يوسف وهو قادر، 
لفرنسّية  ا غتين 

ّ
لل ا لــى  إ فة  باإلضا

والعربّية، أن يستخدم اإلنكليزّية 
كلغة العمل والسوق بفضل برنامج 
خاّص بالجامعة. ما هو األفضل؟ إنهاء 
المرحلة المدرسّية مزّودين بلغتين أو 

د أّنكم مزّودون 
ّ
بثالث لغات؟ أنا متأك

بقيمة مضافة كبيرة، بلغٍة ثالثة، وهي 
ملة  متكا فة  ثقا على  قيمة تستند 
سُتحِدث الفرق في الكثير من الحاالت 

واألوضاع.“

رفض التمييز
وبعدما ألقى ايلي فــاخــوري مع 
ل،  ألعــمــا ا ة  ر دا إ يجين قسم  لخّر ا
تعهدوا فيه احترام القواعد المهنّية 
مهم 

ّ
والحفاظ على مصالح من يسل

إدارة أعماله ورفض االشتراك في أي 
عملية فساد أو منافسة غير شرعّية 
وعدم التمييز بين األعراق واألديان 
اش 

ّ
م دك

ّ
والطبقات االجتماعّية، سل

الشهادات إلى خريجي الماستير في 
اإلدارة المالّية والمراقبة والمقاولة 
والتكنولوجيا الجديدة والخدمات 
اإللكترونّية الدولّية وإدارة موجودات 
الشركة وتسويق الخدمات واإلدارة 

العامة والبنوك.

دكاش للخريجين: متأكد 

من أنكم مزودون بقيمة 

مضافة كبيرة

لقطة جامعة للخريجين      البلد
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