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تسليم شهادات إدارة األعمال في ”القديس يوسف“

صدى البلد  

USJ       جانٌب من الخريجين وأهاليهم في الخلفية

احتفلت جامعة القّديس يوسف 
ــى متخرجي  ل بتسليم شــهــادات إ
الماستير في كلّية إدارة األعمال، في 
حرم العلوم والتكنولوجيا، مار روكز، 
لجامعة سليم  ا رئيس  في حضور 
دكاش وعميد الكلّية طوني جبيلي 
ــر االقتصاد أالن حكيم ممثًال  ووزي
بجاسم عجاقة وهيلين هارشمان 
عميدة كلّية إدارة األعمال في جامعة 
سانت لويس وفيرونيك دي غاري من 
جامعة فرانسوا رابلي في تور وحشد 

من األساتذة وأهالي الطّالب.

قرارات صائبة
ــاش: ”نحن نعلم جّيًدا   قال دك
أّن المدير الجّيد ومدير األعمال هو 
من يأخذ القرارات الجّيدة ويعرف 
كيف يوّجه فريقه نحو النجاح. إّنه 
لــقــدرات  مــن يتمّتع بالكفايات وا
البشرّية، أال وهــي حــث األشخاص 
الذين يعملون تحت إدارته والتفاعل 
مع زمالئه وهو من يتمّتع بالكفايات 
ن من 

ّ
التقنّية أّي المهارات والتمك

ر  المتعلقة بفهم األفكا الكفايات 
ّن  إ وتطبيقها.  تنميتها  و لجّيدة  ا
الكفاية التي تتصّدر سائر الكفايات 
في زمننا هي التواصل الجّيد الذي 
يتضّمن منهجّيات التفاوض والتبادل 
الُمرفقة بقيم النزاهة واحترام اآلخر 

والتعاطف معه.“ 

معايير متنوعة
وتابع دكاش:“ عليكم أنتم، أّيها 
اء، أن تتذكروا هذه 

ّ
ــز األصدقاء األع

الكفايات والمعايير المتنّوعة في 
الحياة اليومّية حّتى ينجح مساركم 
المهنّي. نحن فخورون مسبقا بكم 

ألّنكم اجتزتم امتحانات الماستير 
وسنكون أكثر فخًرا بكم حين نحصل 
على أخبار جّيدة عن نجاحكم المهنّي 
والتزامكم اإلنــســانــّي. ستكونون 
فخورين أيضا بكلّيتكم التي حصلت 
لجمعّية  ا مــن  ـــّي  ل اعتماد دو على 
AACSB العالمّية العتماد برامج اإلدارة
المعروفة جّيًدا بجدّيتها ومستواها 

العالي بين وكاالت االعتماد“.

ابتكار أساليب للمساعدة
باسم  مــن جهته شــّجــع عجاقة 
حكيم الخّرجين على تحسين بيئة 
العمال في لبنان وعلى ابتكار أساليب 
لمساعدة ودعم المؤسسات الصغرى 
تكون  ”ألنــهــا حين  لمتوسطة  ا و
متطورة، تابع عجاقة، تسمح بتنّوع 
االقتصاد اللبناني ما يؤدي الى خلق 
وظائف جديدة تحافظ على الطاقة 

البشرّية اللبنانّية.“ 
أما هارشمان فاعتبرت أن ”التحدي 
الــمــطــروح أمـــام الخّريجين هــو أن 
ت  ا ر ا لقر فا  ، نزيهة ة  يعيشوا حيا
األخالقّية والمسؤولّية االجتماعّية 
ن 

ّ
لتمك ا تتطلب منهم، ليس فقط 

من المهارات اإلدارّية بل إظهار حس 
بالقيادة نابع من فهم للقيم“.

 من جهتها، شــددت دي غاريه 
كلّية  بين  كة  ا لشر ا همّية  ”أ على 
إدارة االعمال في اليسوعّية وجامعة 
فرانسوا رابلي في تور، التي تعتمد 
على جــودة التعليم والبحث والتي 
تــؤمــن لــلــطــّالب مــهــارات مهنّية 

وإنسانّية“. 

رفض الفساد
وبــعــدمــا ألــقــت لــيــدا نصير مع 
ل،  ألعــمــا ا ة  ر دا إ يجين قسم  لخّر ا
تعهدوا فيه احترام القواعد المهنّية 
والحفاظ على مصالح من يسلمهم 
إدارة أعماله ورفض االشتراك في أي 
عملية فساد أو منافسة غير شرعّية 
وعدم التمييز بين األعراق واألديان 
والطبقات االجتماعّية، سلم دكاش 
الشهادات إلى خريجي الماستير في 
اإلدارة المالّية والمراقبة والمقاولة 
والتكنولوجيا الجديدة والخدمات 
اإللكترونّية الدولّية وإدارة موجودات 
الشركة وتسويق الخدمات واإلدارة 

العامة والبنوك.
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