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 بروتوكول تعاون 
 بين اليسوعية 

و»غلوب مد«
العالي  المعهد  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع  جرى 
يوسف  القديس  لجامعة  التابع  العامة  للصحة 
وبين شركة »غلوب مد«، في حفل أقيم في حرم 
اإلبتكار والرياضة في الجامعة، تخلله اإلعالن عن 

إنشاء »صندوق ِمَنح غلوب مد الدراسية«.
حضر حفل التوقيع المدير العام لوزارة الصحة 
العامة وليد عمار، رئيس جامعة القديس يوسف 
والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  دكاش،  سليم 
مديرة  خرما،  منير  مد«  »غلوب  لشركة  التنفيذي 
مجلس  رئيس  أسمر،  قصرملي  ميشال  المعهد 
الشرق  أكسا  لشركة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 
روجيه  مد«  »غلوب  إدارة  مجلس  وعضو  األوسط 
 - اللبنانية  للشركة  العام  المدير  نسناس، 
السويسرية للضمان واعادة الضمان وعضو مجلس 
ادارة في »غلوب مد« بيار فرعون، األمينة العامة لـ

Fondation USJ كارمل غفري واكيم، وفريق عمل 
مسؤولي  من  وعدد  طالبه،  عن  وممثلون  المعهد 

»غلوب مد« والجامعة.
اسُتهل الحفل بكلمة لدكاش، اعرب فيها عن 
ط الضوء 

ّ
سروره »بهذه المبادرة المزدوجة، ألّنها تسل

بين  تربط  التي  والشراكة  الوطيدة  العالقة  على 
 
ً
الجامعة والقطاع الخاص لصالح الطالب، خصوصا
في هذه األيام الصعبة، بالنسبة للمؤسسات التي 
لبنان  خدمة  إلى  تسعى  والتي  بوطنيتها  عرف 

ُ
ت

في  أو  اليومية  العقبات  على مستوى  إن  بأكمله، 
د«. 

ّ
مواجهة مستقبل غير مؤك

من جهته، أشار خرما إلى »العالقة الوطيدة التي 
يوسف،  القديس  وجامعة  مد«  »غلوب  بين  تربط 
 تطور 

ً
التي تعود الى أوائل التعسينيات«، شارحا

رؤية »غلوب مد« مع التركيز على برنامجي الترميز 
الطبي وتحليل البيانات الطبية.

 اّنها 
ً
وتطّرق الى برنامج الِمَنح الدراسية، معتبرا

»تشكل عربون تقدير ووفاء منا لجامعة القديس 
يوسف وموقعها المتمّيز كصرح أكاديمي ومنارة 
رجاالت  أبرز  من  العديد  خّرجت  العالي،  للتعليم 
بمشاركة  الشرف  لي  وكان  المحترمين.  لبنان 
نسناس  روجيه  األستاذ  وهما  منهما  اثنين 
جامعة  خريجا  وهما  فرعون،  ميشال  واألستاذ 
مجلس  موافقة  جاءت  وعليه،  يوسف.  القديس 
ح الدراسية بشكل  اإلدارة باإلجماع على برنامج المِنَ

مباشر«.
دت اسمر »الروابط الوثيقة التي 

ّ
من جهتها، أك

»غلوب مد«، من  بـ القديس يوسف  تجمع جامعة 
خالل تجديد وتوسيع االتفاق الذي يجمعهما منذ 

عام 2002«.


