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ّ
“أمسية الماستر” في “القديس يوسف”
صدى البلد

ّ
ّ
الطالبية
نظمت دائ��رة ال��ش��ؤون
لإلعالم والتوجيه في جامعة ّ
القديس
يوسف في بيروت النسخة األولى من
“أمسية الماستر” في حرم العلوم
ّ
اإلنسانية-طريق الشام ،بحضور ّرئيس
الجامعة البروفسور سليم دك��اش
ّ
اليسوعي ومدير الدائرة األستاذ بيار
نجم ومسؤولين من ّ
كليات الجامعة
ومعاهدها ومدارسها  ،توزعوا على
منصات أقيمت في بهو الحرم وفي
ساحته الخارجية ،للتعريف بشهادات
الماستر المتعددة .وق��د شهدت

فرصة ثمينة للطالب
ليكتشفوا ّ
تنوع شهادات
الدراسات العليا في
ّ
األكاديمية
االختصاصات
ً
ً
ً
طالبيا كثيفا من
“االمسية” إقباال
الجامعة ّوخارجها.
أشاد دكاش باألمسية وبمنظميها
واعتبر أن مهمة ه��ذا اللقاء هي
المساعدة والتوجيه ألن “الماستر
ّ
ّ
للمتخر جين
ليس حا جة أ سا سية ً
ال��ج��دد فحسب ،ب��ل وأي��ض��ا للذين
انخرطوا في سوق العمل ويطمحون
ّ
المهني”.
إلى تعزيز مسارهم
من جهته ،ش� ّ�د د بيار نجم على

دكاش يجول على المنصات

فرادة هذا النشاط الذي ّيجمع بين
ال��ط��ال��ب الجامعي أو ك��ل شخص
يحمل شهادة اإلجازة ،وبين ً ممثلين
عن ّ
مؤسسات الجامعة ،قائال“ :هذه
فر صة ثمينة للطال ب ليكتشفو ا
ّ
تنوع شهادات الدراسات العليا في
ّ
األكاديمية”.
مختلف االختصاصات
وأش��ار نجم إلى أن “الماستر أصبح
ً
ممرا ّ
إلزاميا لدخول سوق العمل .حتى
المهنيون الذين لديهم خبرة ّ
عملية
تزيد عن عشر سنوات ،يكتشفون
لديهم الحاجة لتطوير اختصاصاتهم
ّ
جامعية عليا .فالماستر،
عبر شهادة
للوصول
يتابع نجم ،لم يعد محطة
ً
إلى الدكتوراه فحسب ،بل أصبح أيضا
ّ
للتخصص في حقل ّ
معين،
وسيلة ّ
كما يشكل أحيانا فرصة لمن يرغب
في تغيير مساره المهني”.
وتابع”:األعداد المتزايدة لشهادات
الماستر التي يمكن الحصول عليها
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م��ن بعد اإلج���ازة الجامعية تسمح
بأن يتابع
للطالب في بعض
الحاالت َ
َ
ْ
ْ
ً
دروسا في اختصاصين مختلفين من
دون الحاجة إلى الحصول على إجازتين
جامعيتين ،أي أن يحصل على اإلجازة
معين ومن ّ
في اختصاص ّ
ثم على
الماستر في اختصاص آخر ،ما يسمح
الوقت وحيازة شهادة
له باختصار
ً
من درجة عليا ،بدال من شهادتين من
الدرجة األكاديمية نفسها”.

اختيار صحيح

ّ
ودع��ا نجم ال��ط��ال ب والمهنيين
الذين شاركوا باألمسية إلى أن يزوروا
مكاتب الدائرة حيث ينتظرهم فريق
متخصص ي��زوده��م بالمعلومات
التي يحتاجونها حول االختصاصات
وشروط القبول وكلفة الدراسة وفرص
ا لعمل  ،و يسا عد هم على ا لقيا م
باالختيار الصحيح.

