اﻟﺠﻤﻌﺔ  2020 - 01- 31اﻟﻌﺪد 15725

7

تربية

مذ ّكرة تفاهم بني «غلوب مد» والي�سوعية
واإن�ساء �سندوق للمنح الدرا�سية

جانب من املشاركني في حفل التوقيع
وقعت شركة «غلوب مييد» واملعهد العالي للصحة العامة التابع جلامعة
القديس يوسف مذكرة تفاهم ,في حفل أقيم في حرم اإلبتكار والرياضة في
اجلامعة ,تخلله االعالن عن إنشاء «صندوق منح غلوب مد الدراسية».
حضر حفل التوقيع املدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار,
رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور سليم دكاش ,رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي لشركة «غلوب مييد» منير خرما ,مديرة املعهد الدكتورة
ميشال قصرملي أسمر ,رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكسا
الشرق األوسط وعضو مجلس إدارة «غلوب مد» روجيه نسناس ,املدير العام
للشركة اللبنانية السويسرية للضمان واعادة الضمان وعضو مجلس ادارة
في «غلوب مد» بيار فرعون وحشد من املعنيني .استهل احلفل بكلمة للبروفسور
دكاش ,اعرب فيها عن سروره «بهذه املبادرة املزدوجة ,ألنها تسلط الضوء على
العالقة الوطيدة والشراكة التي تربط بني اجلامعة والقطاع اخلاص لصالح
الطالب ,خصوصا في هذه األيام الصعبة .»....
من جهته ,أشييار خرما إلييى «العالقة الوطيدة مع اجلامعة شارحا تطور
رؤية «غلوب مد» مع التركيز على برنامجي الترميز الطبي وحتليل البيانات
الطبية..« .....وقييال « :ها نحن اليوم نباشر بتقدمي برنامج دراسييي وتدريبي

لتأهيل ال يك يفيياءات للعمل فييي ميجييال «حتليل اليبييييانييات الطبية» ( Health
 ,)Information Analysisويهدف إلى تطوير كفاءات احملللني في حتويل
املعلومات من قواعد البيانات إلى بيانات قيمة التخاذ القرارات بدقة.
من جهتها أكدت أسمر «الروابط الوثيقة التي جتمع جامعة القديس يوسف
ب»غلوب مد» ,من خالل جتديد وتوسيع االتفاق الذي يجمعهما منذ عام ,2002
وقالت« :منذ ما يقارب  20عاما ,قدمت مؤسستنا الشهادة اجلامعية في ترميز
املعلومات الطبية ,التي دربت حوالي  567طبيبا ومهنيا صحيا يعملون في
املستشفيات اخلاصة والعامة والعسكرية في جميع أنحاء األراضي اللبنانية.
أدى جناح هذه الشهادة ,املرتبطة باالحتياجات املتغيرة ,إلى تطوير شهادة
جامعية ثانية في حتليل املعلومات الصحية ,والتي ستبدأ في فبراير .»2020
وأشاد ممثل طالب املعهد العالي للصحة العامة مارك جريج بالتزام «غلوب
مد» «بتطوير معايير وسياسات صحية عالية اجلودة» ,وقال« :من خالل تقدمي
منح دراسية للطالب ,تقدم «غلوب مد» دعما ماليا ومعنويا كبيرا يتيح لهم
العمل على االبتكارات».
بعد توقيع البروتوكول ,أهييدى البروفسور دكيياش ,خرما كتابا يسترجع
تاريخ جامعة القديس يوسف.

