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تخريج طالب النفط والغاز في ”القّديس يوسف“

صدى البلد  

احتفلت كــلــّيــة الــهــنــدســة في 
يج  بتخر يوسف  يس  لقّد ا معة  جا
ــى من حملة الماستر  الدفعة األول
في النفط والغاز خالل احتفال اقيم 
في اوديتوريوم فرانسوا باسيل في 
حرم االبتكار والرياضة في بيروت في 
اش 

ّ
حضور رئيس الجامعة سليم دك

اليسوعي وعميد الكلّية فادي جعارة 
واالن اوريــول من المعهد الفرنسي 
رة قطاع  دا ا للبترول ومدير هيئة 
البترول المحامي غابي دعبول والمدير 
السابق للهيئة ومنسق التدريب في 
الماستر ناصر حطيط والمديرة العامة 
للبترول في وزارة الطاقة والمياه اورور 
فغالي ومدير عام توتال لبنان فيليب 
امبالر وحشد من األساتذة ومسؤولي 

الجامعة واهالي الخّريجين.
ش عــن فــخــره بتخريج 

ّ
عــّبــر دكـــا

الدفعة األولى من حملة ماستر النفط 
والغاز وشكر كل من ساهم بتحقيق 
هذا الهدف. وأكد أن ”برنامج الماستر 

ــدريــب مهندسين  يــهــدف الـــى ت
يستطيعون مواكبة مختلف عملّيات 
اكتشاف وانتاج وتسويق النفط. وما 
يهمنا هو تدريب مهنيين اكفاء، 

الدفعة  ــى نتائج هــذه  ل ا وبالنظر 
لنا  سما أ ر ن  ا نــقــول  ن  ا نستطيع 
البشري اصبح يستقبل مجموعة من 
المهندسين الذين لديهم مكانتهم 
قليمّية  إل ا و لمحلّية  ا لصعد  ا على 

والدولّية“.
وتابع: ”كان من الطبيعي ان تنطلق 
الدروس في الماستر مع اإلعالن عن 
اكتشاف النفط والغاز في األعماق 

لدفعة  ا هــذه   . نّية للبنا ا ية  لبحر ا
األولــى من االختصاصيين يجب ان 
تكون مستعدة للمشاركة في وضع 
سياسات لهذا القطاع االستراتيجي 
تؤمن مداخيل للدولة اللبنانّية ولكل 
لــثــروة يجب اال  اللبنانيين. هــذه ا
تصرف على مشاريع ال مردود لها بل 
ان تستثمر في مجاالت كالتعليم 
في مختلف مراحله ومن اجل سعادة 

اللبنانيين وأمنهم“.

شرف ونزاهة
من جهتهما، شدد اوريول وامبالر 
على اهمية الشراكة بين مؤسستيهما 
وكلّية الهندسة في مجاالت التعليم 
والتدريب والتوظيف. امــا حطيط 
ودعبول وفغالي فأكدوا أهمّية هذا 
َسم 

َ
القطاع. وألقت نانسي النخل ق

التخّرج وتعهدت فيه باسم الخّريجين 
ان تحافظ خالل مسيرتها المهنّية 
على الشرف والنزاهة. وبعد توزيع 
م رامي سركيس جائزة 

ّ
الشهادات تسل

المرتبة األولــى وألقى جرجي اشقر 
كلمة باسم الخّريجين.

عدٌد من الخريجين يتوسطهم دكاش      الوكالة الوطنية

«هذه الثروة يجب اال 

تصرف على مشاريع ال 

مردود لها بل ان تستثمر 

في مجاالت كالتعليم»
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