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ّ
ّ
تخريج طالب المعهد العالي للدراسات المصرفية
في “اليسوعية”
صدى البلد

ّ
نظم المعهد العالي للدراسات
فية ف��ي جا معة ا ّ
ا لمصر ّ
لقد يس
ُ
يوسف حفل تخريج د فعة طالب
ّ
األكاديمية  2017-2016في
السنة
ّ
حرم العلوم اإلجتماعية – هوفالن،
بحضور ّرئيس الجامعة البروفسور
سليم دك���اش اليسوعي ومدير
المعهد البروفسور كميل عساف
ورئيس جمعية المصارف في لبنان
جوزف طربيه ورئيس مجلس إدارة
ّ
العربية غسان
بنك بيروت والبالد
عساف ونديم قصار من فرانسبنك
ّ
لجمعية المصارف
واألمين العام
الدكتور مكرم ص��ادر ومسؤولين
مصرفيين وأكاديميين وأساتذة
ّ
جمعية متخرجيه
وأعضاء
المعهد ّ
وأهالي الطالب.

العمل المشترك

بعد كلمة تر ّ
حيبية للبر و فسو ر
كميل عساف عرض فيها إلنجازات
ّ
المستقبلية ألقى
المعهد ومشاريعه
ّ
دكاش كلمة اعتبر فيها أن “الجامعة
ّ
وجمعية مصارف لبنان لم تكونا
شريكتين من أجل توزيع الشهادات
ّ
القيمة فقط ،ولكن من أجل تجهيز
ّ
المهنة المصرفية ،وه��ي إح��دى
الم َهن األكثر ً
ّ
واستراتيجية
ربحا
ِ
ً
ّ
ّ
لبلدنا ،بمهنيين يكونون رو اد ا في
لتخصصا ت و ا ل َ
ا ّ
مهن ا لمصر ّ
فية
ِ
ّ
المتنو عة ًوفي التزامهم األخالقي
ا”.
والعادل أيض ّ
وأض��اف دكاش ”:باإلضافة إلى
التنشئة األس��اس� ّ�ي��ة ف��ي اإلج���ازة،
ّ
يقد م المعهد ًّ
حاليا أربعة خيارات

ماستر هي التالية :إدارة المخاطر
ّ
اإلئتمانية في المصارف ،واألسواق
ّ
المالية ،واالئتمان على الشركات
ّ
القطاعي  ،والخدمات
ووك��الء البيع
ّ
ّ
المصرفية اإللكترونية والتكنولوجيا
ّ
المالية .وكذلك األمر ،وبفضل العمل
ّ
المشترك بين جمعية مصارف لبنان
األخير
وإدارة المعهد  ،حصل هذا ّ
الندوات لموظفي
على الحق في توفير ّ
المصارف في ما يتعلق بالتنظيم
ّ
ّ
اللبناني وإدارة اإلئتمان”.
المالي

إدارة األسواق المالية
وتابع رئيس الجامعة ”:من ناحية
أخرى ،وبغية تحديث تعليمه ،أصبح
ّ
المصرفية
المعهد العالي للدراسات
ّ
ّ
المالية،
إلدارة األسواق
مزو ًدا بقاعة
ً
ّ
ً
ّ
م��ج��ه��زة ت��ج��ه��ي��زا ج��ي��دا وم����زودة
بترخيصين إستشاريين (من رويترز
ّ
إمكانية الوصول
وطومسون) مع
ّ
المباشر إلى األس��واق المالية ،وإلى
قاعدة بيانات ضخمة من المعلومات.

وختم ”:من الضروري ًّ
جدا إظهار
ّ
الحيوي
القطاع
تضامننا مع ه��ذا
ّ
ّ
للمجتمع ا للبنا ّ
ني ككل  ،و خا صة
ّ
الطبقة الوسطى اللبنانية المهد دة
ّ
كارثية
باالنقراض ،نتيجة لسياسات
لبلد مثل لبنانّ .
أود ،في هذا السياق،
ّأن أح� ّ�ي��ي جميع ال��م��ب��ادرات التي
ّ
المركزي وحاكمه،
اتخذها البنك
حيث
والتي تنقلها المصارف من َ
ا لمسا عد ة على ا لتعليم  ،و ا ِلمنح
ّ
ّ
العلمي ،والطاقة
الدراسية ،والبحث
ّ
الشمسية والبيئة .وتزداد اإلحتياجات
ً
وإلحاحا ً
ّ
نظرا لألزمة التي نرزح
أهمية
ّ
تحت وطأتها ؛ ستعرف مؤسساتنا
ّ
ّ
كيفية مضاعفة جهودنا
المصرفية
من أجل المزيد من العدالة وتقديم
ال��م��س��اع��دة إل���ى ال��م��ح��روم� ّ�ي��ن من
المجتمع .ففي التضامن نتمكن من
مواصلة رسالتنا من أجل لبنان”.
المتخرجين التي القاها
وبعد كلمة ّ ّ
جوزف ريشا سلم دكاش الشهادات
وختم الحفل بشرب نخب المناسبة.

