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مت شعبة االنخراط المهنّي في 
ّ
نظ

جامعة القّديس يوسف، مباراة في 
روح  تنمية  هدفها  األع��م��ال  ري���ادة 
ب، بمشاركة 

ّ
ال��م��ب��ادرة ل��دى ال��ط��ا

�������ح�������اد ج���م���ع���ّي���ات 
ّ
ف���رن���س���ب���ن���ك وات

ال���ق���دام���ى وال��ق��ط��ب ال��ت��ك��ن��ول��وج��ّي
البيئة  اختيار  تّم  وقد  "بيريتيك". 

محوًرا للنسخة األولى. 

ب��ع��د إط����اق ال��م��ب��اراة ف��ي شباط 
ب��ع��دد من  ب 

ّ
ال���ط���ا ت���ق���ّدم   ،2017

منها  اختيار سبعة  فتّم  المشاريع، 
منها  النهائّية،  االتصفية  لمرحلة 
وتكرير  البيئّية  بالتربية  ق 

ّ
يتعل ما 

وال��زراع��ة  ال��ت��ل��ّوث  ال��م��ي��اه ومكافحة 
النفايات،  ت��دوي��ر  وإع����ادة  البيئّية 

وغيرها من المشاريع.

أق��ي��م��ت ال��ت��ص��ف��ي��ات ال��ن��ه��ائ��ّي��ة 
ال���ع���ل���وم  أول م����ن أم�����س ف����ي ح�����رم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، واف��ت��ت��ح ال��م��ب��اراة 
م���دي���ر ش��ع��ب��ة االن�����خ�����راط ال��م��ه��ن��ّي
ال���دك���ت���ور ادم������ون ش����دي����اق، ال���ذي 
وبمعايير  ال��م��ب��اراة  بمضمون  ���ر 

ّ
ذك

ال�����ت�����ق�����وي�����م، ت���ل���ت���ه م������دي������رة ق��س��م 
والتواصل في فرنسبنك  التسويق 
دانيا القّصار، فأشارت إلى مساهمة 
المصرف، الممول الرئيس للمباراة، 
ف����ي ن���ش���اط���ات م���ت���ع���ّددة م��ّت��ص��ل��ة 
ب��ال��ت��رب��ي��ة وال���ح���وار وال��ت��س��ام��ح، كما 

بالمشاريع البيئّية.
 ث�����م أل����ق����ى ال����م����دي����ر ال���م���س���اع���د 

ر 
ّ
لبيريتيك رامي بوجوده كلمة، ذك

ف��ي��ه��ا ب��ال��خ��دم��ات ال��ت��ي س��ت��ؤّم��ن��ه��ا 
ل���ل���ف���ائ���زي���ن، ال س��ّي��م��ا  ب���ي���ري���ت���ي���ك 
اس����ت����خ����دام ال���م���ك���ات���ب واألم�����اك�����ن 
ال���م���خ���ّص���ص���ة ل���ل���ع���م���ل ال���ج���م���اع���ّي

الشبكات  إل��ى  وال��ت��ع��ّرف  والتمويل 
المهنّية على اختافها. 

م��ن ج��ه��ت��ه، ش���رح ن��ائ��ب رئيس 
���ح���اد ج��م��ع��ّي��ات ق���دام���ى ال��ج��ام��ع��ة 

ّ
ات

ال����دك����ت����ور ك���ري���س���ت���ي���ان م����ك����اري، 
���ح���اد، ال س��ّي��م��ا العمل  

ّ
س��ي��اس��ة االت

على إنشاء شبكة هدفها المساعدة 
ع���ل���ى ري���������ادة األع�����م�����ال وص����ن����دوق 

لتمويل المشاريع اإلبداعّية.

أّم���ا رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة ال��ب��روف��س��ور 
������اش، ف���ش���ّدد ع��ل��ى دور 

ّ
س��ل��ي��م دك

��ّي��ات وم��ع��اه��د ال��ج��ام��ع��ة وشعبة 
ّ
ك��ل

االنخراط المهنّي في تنمية مهارات 
ب ف��ي م��ج��ال ري���ادة األع��م��ال. 

ّ
ال��ط��ا

ف���ق���د واك�����ب�����ت ج���ام���ع���ة ال���ق���ّدي���س 
ي���وس���ف ال���ت���ح���ّوالت االق���ت���ص���ادّي���ة 
وال���ص���ن���اع���ّي���ة ف����ي ل���ب���ن���ان وال���ش���رق 
األوسط منذ تأسيسها عام 1875، 
ح��ّت��ى أن���ش���أت ب��ي��ري��ت��ي��ك، ف���ي ع��ام 
ش���ه���ادة  إن����ش����اء  واق�����ت�����رح   .2000

متخصصة بريادة األعمال.
ب 

ّ
ب��������ع��������ده��������ا، ع�������������رض ال��������ط��������ا

المشاركون سبعة مشاريع تنموّية، 

وجاءت نتيجة المباراة كاآلتي:
دوالر:   5000 األول������ى:  ال���ج���ائ���زة   -
ري���م���ون ب��وس��م��را ل��ب��وس وم��ي��راب��ي��ل 
فغالي  وغ��ري��س  وم��ن��ى عيسى  علم 
م����ش����روع  درزي:  ب��������دوي  وس�����ع�����اد 
العضوّية  ال��ن��ف��اي��ات  ت��دوي��ر  إع����ادة 

وتحويلها إلى سماد طبيعّي.
دوالر:   3000 ال��ث��ان��ي��ة:  ال��ج��ائ��زة   -
بريسيا القارح وستيفاني مسعود 
ول���ي���ا ص���اي���غ: م���ش���روع إن���ش���اء ق��ري��ة 

بيئّية في البقاع.
دوالر:   2000 ال��ث��ال��ث��ة:  ال��ج��ائ��زة   -
ح���س���ي���ن س����ام����ه وب����ول����س ح�������ّداد: 

مشروع برنامج معلوماتّي. 

)ميشال صايغ(  معدو المشاريع السبعة مع دكاش والفائزين.  

مباراة حول ريادة األعمال للطالب يف اليسوعّية
فوز 3 مشاريع من 7 يف املجالين البيئي والتكنولوجي




