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القديس يوسف
تخريج الدفعة األولى يف ّ
من حملة املاستر يف النفط والغاز
احتفلت ّ
كلية الهندسة في جامعة
ال�ق� ّ�دي��س ي��وس��ف بتخريج الدفعة
األول � � ��ى م� ��ن ح �م �ل��ة ال �م ��اس �ت ��ر ف��ي
النفط وال �غ��از خ��الل اح�ت�ف��ال اقيم
ف��ي اودي �ت ��وري ��وم ف��رن �س��وا باسيل
ف ��ي ح ��رم االب �ت �ك��ار وال ��ري ��اض ��ة في
بيروت في حضور رئيس الجامعة
ّ
البروفسور سليم دكاش اليسوعي
وع�م�ي��د ال�ك�ل� ّ�ي��ة ال �ب��روف �س��ور ف��ادي
جعارة والبروفسور آالن اوريول من
المعهد الفرنسي للبترول ومدير
ه�ي�ئ��ة ادارة ق �ط��اع ال �ب �ت��رول غ��اب��ي
دع �ب��ول وال �م��دي��ر ال �س��اب��ق للهيئة
وم �ن �س��ق ال� �ت ��دري ��ب ف ��ي ال �م��اس �ت��ر
ال��دك�ت��ور ن��اص��ر حطيط وال�م��دي��رة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ب�ت��رول ف��ي وزارة الطاقة
والمياه اورور فغالي والمدير العام
ل�"توتال لبنان" فيليب امبالر وجمع
م��ن األس��ات��ذة وم �س��ؤول��ي الجامعة
المتخرجين.
واهالي
ّ
وأل � �ق � ��ى دك � � � ��اش ك �ل �م ��ة ش �ك��ر
ف�ي�ه��ا ك��ل م��ن س��اه��م ف��ي تحقيق
ه ��ذا ال� �ه ��دف ،خ �ص��وص��ا ال �ش��رك��اء
وال��داع�م�ي��ن ف��ي المعهد الفرنسي
ل �ل �ب �ت��رول وش ��رك ��ة ت ��وت ��ال ل �ب �ن��ان.
وقال" :برنامج الماستر يهدف الى
ت��دري��ب م�ه�ن��دس�ي��ن يستطيعون
ّ
عمليات اكتشاف
مواكبة مختلف
وان � �ت� ��اج ال �ن �ف��ط وت� �س ��وي� �ق ��ه .وم��ا
يهمنا هو تدريب مهنيين ّ
كفيين،
وب��ال�ن�ظ��ر ال ��ى ن�ت��ائ��ج ه ��ذه ال��دف�ع��ة

ن�س�ت�ط�ي��ع ان ن �ق��ول ان رأس�م��ال�ن��ا
ال�ب�ش��ري اص�ب��ح يستقبل مجموعة
م��ن المهندسين لديهم مكانتهم
ع�ل��ى ال�ص�ع��د ال�م�ح�ل� ّ�ي��ة واإلق�ل�ي�م� ّ�ي��ة
ّ
والدولية".
أض� ��اف" :ك ��ان م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي ان
تنطلق ال ��دروس ف��ي ال�م��اس�ت��ر مع
اإلع��الن عن اكتشاف النفط والغاز
ّ
اللبنانية .هذه
في األعماق البحرية
الدفعة األول��ى من االختصاصيين
يجب ان تكون مستعدة للمشاركة
ف��ي وض��ع س�ي��اس��ات ل�ه��ذا القطاع
االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي ت ��ؤم ��ن م��داخ �ي��ل
ّ
ّ
اللبنانيين.
اللبنانية ولكل
للدولة
هذه الثروة يجب ان ال تصرف على
مشاريع ال مردود لها بل ان تستثمر
في مجاالت كالتعليم في مختلف
مراحله ومن اجل سعادة اللبنانيين
وامنهم".
من جهتهما ،شدد كل من اآلن
اوري��ول وفيليب امبالر على اهمية
ّ
وكلية
الشركة بين مؤسستيهما
ال �ه �ن��دس��ة ف ��ي م� �ج ��االت ال�ت�ع�ل�ي��م
وال �ت��دري��ب وال �ت��وظ �ي��ف .ام ��ا ن��اص��ر
حطيط وغابي دعبول واورور فغالي
ف�ش��ددوا على ّ
اهمية َه��ذا القطاع.
وألقت نانسي النخل ق َسم ّ
التخر ّج.
وب �ع��د ت��وزي��ع ال �ش �ه��ادات تسلم
رام� � ��ي س��رك �ي��س ج ��ائ ��زة ال �م��رت �ب��ة
األول ��ى وال �ق��ى ج��رج��ي اش�ق��ر كلمة
باسم المتخرجين.

