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”القديس يوسف“ خرجت ٣٤٢ طالبا في ”إدارة األعمال“

USJ        حكيم يتسلم درًعا تقديرية من دكاش

  صدى البلد

إحتفلت جامعة القّديس يوسف 
بتخريج طالب كلّية إدارة األعمال 
والعلم اإلداري في حرم كلّية العلوم 
والتكنولوجيا في مار روكز، بحضور 
ضيف الشرف الــوزيــر أالن حكيم 
الجامعة سليم دكــاش  ورئــيــس 
اليسوعي وعميد الكلّية طوني جبيلي 

وجمع من األساتذة وأهالي الطّالب.

توفير أفضل الدروس
قــال دكـــاش: ”نــقــول فــي اللغة 
العربّية، في حال وجود حدث أو عقد 
لقاء أو احتفال أو كلمة تأتي في 
نهاية المطاف وهي جّيدة، أّن هذا 
الحدث أو هذا االحتفال هو على قدر 
من الجودة بحيث يعبق مثل الرائحة 
الطّيبة وطعم المسك األبيض: وكان 
ا أو تفوح من كلمتك 

ً
ختامها مسك

أفضل العطور. وغنّي عن القول إّن 
هذا الحفل اليوم، وهو األخير من بين 
خمس حفالت تخّرج، يعبق بأفضل 
العطور من جامعة القّديس يوسف. 
أّوًال، ألّن األمــر يتعلق بكلّية إدارة 
األعمال، جوهرة كلّياتنا في جامعة 

القديس يوسف. أنا متأكد من أّن 
قادتها ومعلميها وطالبها وخّريجيها 
سيقومون ما في وسعهم حّتى تبقى 
الكلّية أفضل مؤّسساتنا إن لم يكن 
أفضل كلّية إلدارة األعمال في لبنان. 
ثانًيا، ختامها مسك ألّن معالي الوزير، 
آالن حكيم سيلقي الكلمة األخيرة بين 

هذه االحتفاالت في هذا العام“.
وتابع دكاش: ”ستستمّر الكلّية، 
بالصرامة التي يتمّتع بها معلموها 
فضل  أ توفير  فــي   ، لتعليم ا فــي 
ــدروس لتنشئة أفضل المديرين  ال
في إدارة األعمال. من خالل التزام 

الطلبة فيها وجّديتهم في الدراسات، 
وبإرادتهم على التغلب على جميع 
المشاكل والنزاعات التي ال لزوم لها، 
ستكون الكلّية دائًما رائدة في تنشئة 
ا  مديري أعمال مفيدين وضرورّيين جّدً

لبلدنا والبلدان المجاورة“.
من جهته، قــال حكيم: ”اليوم 
نحن امام وطن ينهار، حيث يجب 
ــــادة تــرتــيــب كــل شــــيء. نحن  إع
امــام مشاكل في ملفات النفايات 
والكهرباء وسير السيارات والبترول 
والغاز والطرقات والسالمة المرورّية. 
لكن الحل سهل اذا اعتمدت اإلدارة 

اهميتكم  . هنا تكمن  لــرشــيــدة ا
واهمّية اختصاصكم. البلد في حاجة 
اليكم، اي الى إداريين، ورشة ضخمة 
زنودكم  عــن  ا  ركم فشّمرو نتظا با

فالتحدي هو أمامكم اليوم“. 
ماندا معلوف مع  أ وبعدما تلت 
جميع الخريجين قسًما تعهّدوا فيه 
احترام القواعد المهنية والحفاظ 
على مصالح من يسلمهم إدارة أعماله 
ورفض اإلشتراك في أي عملية فساد 

أو منافسة غير شرعية وعدم التمييز 
ـــراق واألديــــان والطبقات  بين األع
االجتماعية، سلم دكاش الشهادات 
إلى المتخرجين من الكلّية في بيروت 
ومن مركز صيدا ومن مركز طرابلس 

ومن مركز زحلة.

حكيم للخريجين: 

البلد في حاجة اليكم. 

ولإلداريين: ورشة 

ضخمة في انتظاركم
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