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شهادات لخريجي الماستر في “إدارة األعمال” في اليسوعية

USJ      لقطة جامعة للخريجين وخلفهم جانٌب من الحاضرين

صدى البلد  

 احتفلت جامعة القديس يوسف 
ل��ى متخرجي  إ بتسليم شهادات 
الماستر في كلية إدارة األعمال في 
حرم العلوم والتكنولوجيا - مار روكز، 
في حضور وزير االقتصاد والتجارة 
في حكومة تصريف االعمال أالن 
حكيم، رئيس الجامعة سليم دكاش 
وعميد الكلية طوني جبيلي وحشد 

من األساتذة والطالب.

كلمات الوداع
قال دكاش: “أنا لست هنا إللقاء 
كلمات ال��وداع لكم، ولكن ألرحب 
بكم ترحيًبا حاًرا، أنا وعميد كليتكم 
ونواب رئيس الجامعة والمسؤولون 
اآلخ���رون والمعلمون ف��ي األس��رة 
الكبيرة والواسعة التي تضم أولئك 
الذين يحملون عالمة جودة جامعة 

القديس يوسف التي أصبحت مع 
مرور الزمن عالمة تميز ونزاهة ورغبة 
في المعرفة من أجل مهارة أفضل 

ودراية أفضل”.

طريق التمّيز
وتابع:”بالنسبة إلى التميز، إن 
المضي قدما نحو األبعد واألعلى 
واألق���وى هو ما نفتقر إليه، هذا 
األفضل، الذي يجعلنا حقا نسير على 
طريق التميز هذه. اليوم تضعكم 
الجامعة على هذه الطريق، طريق 
تقوموا  ن  أ نتم  أ وعليكم  لتميز  ا

بالخطوة وتنموا”.
واعتبر أن “ات��ج��اه الخريجين 
الجدد هو أن يعملوا بسرعة فائقة 
ملة  لعا ا ل��ق��وة  ا بسرعة  ليحققوا 
الواعدة، وبالتالي يستريحون للفترة 
المتبقية من حياتهم. أقول لكم 
إن الصدق يتطلب الصبر والحذر 
من بعض األفكار التي تصل إلى 

أقصى الحدود. وأظهرت دراساتكم 
أن هناك وتيرة عمل يجب احترامها 
ن��ا لكي ال  ويجب أن نحترم ذك��اء
بالطموح  يهذي ويصبح مشوشا 

الذي ال حدود له والطمع الجامح”.
وختم قائال:”المزيد من المعرفة 
الدائمة من أجل مهارة أفضل هي 
شعار من ذهب إلنسانيتنا اليوم. 
ونحن نعلم اليوم أن في دماغنا 
في  يرغب  ًيا  ناشطا حيو ال  م��ج��ا
المعرفة إلذكائها وإال اختنق واقترب 
من الشيخوخة. اليوم، أكثر من أي 
وقت مضى، فلنحتفظ بهذه القدرة 
لنكون قريبين من المعرفة، ولنحب 
أن نكون على اطالع، ألن المعرفة في 
أي مجال، ولكن خصوًصا في مجالكم، 
تتطلب منكم أن توثقوا معلوماتكم، 
والمضي قدًما في علمكم على ضوء 

تجربتكم”.
ثم القت إليز كيوان كلمة باسم 

الطالب.
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