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”التربية واالقتصاد: شراكة رابحة

التجربة السويسرية“ في اليسوعّية

صدى البلد  

USJ    لقطة للحضور األمامي يتوسطها حكيم

مت كلّية إدارة األعمال والعلم 
ّ
نظ

اإلدارّي بــالــتــعــاون مــع السفارة 
لتربية  لــســويــســريــة، مؤتمر ”ا ا
واالقتصاد: شراكة رابحة-التجربة 
ــرم العلوم  الــســويــســريــة“ فــي ح
االجتماعّية-هوفالن، بحضور رئيس 
ش اليسوعي 

ّ
الجامعة سليم دكــا

ووزير االقتصاد االن حكيم وسفير 
سويسرا فرانسوا بارا ووزير التربية 
ــحــاث السويسري مـــاورو دل  واألب
امبروجيو ورئيس جمعّية الصناعيين 
للبنانيين فــادي الجمّيل ومدير  ا
لإللكترونيك  السويسري  لمركز  ا
ماريو خوري ورئيسة المدرسة العليا 
بية  لغر ا ا  يسر لسو لمتخصصة  ا
لوتيانافاكارو وحشد من الطّالب 

واألساتذة والمهتمين.

خصائص النظام األكاديمي
بعد كلمة ترحيبّية من منسقة 
مــيــان، قال  بــيــرا لمؤتمر هيلدا  ا
ــاش:“تــكــمــن أهــــداف هــذه 

ّ
دك

ـــرض لخصائص  ـــدوة فـــي ع ـــن ال
النظام األكاديمّي للمدارس العليا 
المدرسة   

ً
ــة ّص السويسرّية، وخــا

العليا المتخّصصة لسويسرا الغربّية 
HES-SO التي تربط بإحكام بين 
التعليم واالقتصاد. ويسعى الهدف 
مين 

ّ
الثاني إلى إتاحة الفرصة للمعل

لــمــدرســة العليا  ا والباحثين فــي 
المتخّصصة لسويسرا الغربّية وكلّية 
إدارة األعمال والعلم اإلدارّي في 
قاء وإقامة روابط من أجل 

ّ
جامعتنا، لل

ق 
ّ
تعاون محتمل في مشاريع تتعل

بمجال البحث التطبيقّي حول قضايا 
ذات أهمّية للجامعات والشركات 

بنانّية“.
ّ
الل

اش:“أجد أّن فكرة ورش 
ّ
وتابع دك

العمل القائمة على التبادالت فكرة 
واعـــدة، واألســاتــذة القادمون من 
سويسرا سيعملون بمهارتهم مع 
الصناعات الصغيرة والمتوسطة 
بنانّية سواء عن طريق اكتشاف 

ّ
الل

و  أ احتياجات عمالئهم  وتحديد 
لمساعدة الــشــركــات فــي تطوير 

وتنفيذ خدمات جديدة“.

متطلبات السوق
تــحــدث حكيم عن  مــن جهته 
للبنانّي“الذي  ا لتعليمّي  ا لنظام  ا
اظهر انه ال يلبي متطلبات سوق 
العمل. هذا ما تؤكده األرقام التي 
تظهر أنه من أصل ١٦٠٠٠ متخرج 
 ، نّية للبنا ا ت  معا لجا ا من   

ً
يا سنو

٣٠٠٠ فقط يجدون عمًال في لبنان. 
المشكلة تكمن في ان االقتصاد 
اللبنانّي، بسبب ضعف االستثمارات، 

ال يخلق وظائف تالئم المستوى 
األكاديمي للطّالب. جامعاتنا تدّرب 
رة، ال  مهنيين القتصادات متطّو
يستطيع اقتصادنا استيعابهم“. 

أما فادي الجّميل فدعا الجامعات 
لــى التعرف اكثر على  ا للبنانّية  ا
حاجات الصناعيين والى تعريفهم 
بدورها على مواضيع األبحاث التي 
تجرى فيها، كما تمنى على جامعة 
القّديس يوسف دعوة الصناعيين 
للتعرف على قدراتها األكاديمّية 
اجل  وتقنياتها من  ومختبراتها 

تعاون معمق وهادف.

تعريف بالنموذج السويسري
ى المشاركون 

ّ
من جهتهم تول

ــون عبر  ــري ــس ــوي ــس والـــخـــبـــراء ال
بالنموذج  التعريف  مداخالتهم، 
لناجح للشراكة بين  ا السويسري 
التعليم واالقــتــصــاد. كما توالت 
على مدى يومين الندوات وورش 
العمل وصدرت توصيات في نهاية 

المؤتمر.
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