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شركة بين القديس يوسف و"غلوب مد"
وإطالق صندوق للمنح الدراسية
وق� �ع ��ت "غ� �ل ��وب م� ��د" وال �م �ع �ه��د ال �ع��ال��ي
للصحة ال �ع��ام��ة ال �ت��اب��ع ل�ج��ام�ع��ة ال�ق��دي��س
يوسف ،مذكرة تفاهم في احتفال أقيم
ف��ي ح��رم اإلبتكار وال��ري��اض��ة ف��ي الجامعة،
تخلله االع�ل�ان ع��ن إن �ش��اء "ص �ن��دوق منح
غلوب مد الدراسية".
اس �ت �ه ��ل االح� �ت� �ف ��ال ب �ك �ل �م��ة ل��رئ �ي��س
الجامعة البروفسور سليم دك��اش ،اعرب
فيها عن سروره "بهذه المبادرة المزدوجة،
ألنها تسلط الضوء على العالقة الوطيدة
والشركة التي تربط بين الجامعة والقطاع
الخاص لمصلحة ال�ط�لاب" .وق��ال" :نأمل
تخطي هذه المرحلة بأقل قدر من الخسائر،
ومواصلة مساعدة طالبنا م��ن خ�لال أكبر
عدد ممكن من المنح الدراسية".
وأش��ار رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي لشركة "غلوب مد" منير خرما
إل ��ى "ال �ع�لاق��ة ال��وط �ي��دة ال �ت��ي ت��رب��ط بين
"غ �ل��وب م ��د" وج��ام �ع��ة ال �ق��دي��س ي��وس��ف
التي تعود الى أوائل التسعينات من القرن
ال �م��اض��ي" .وق ��ال" :ن�ب��اش��ر ال �ي��وم بتقديم
برنامج دراسي وتدريبي لتأهيل الكفاءات
للعمل في مجال "تحليل البيانات الطبية
(،)Health Information Analysis
بالتعاون والمشاركة مع جامعة القديس
ي ��وس ��ف ،وي �ه ��دف إل ��ى ت �ط��وي��ر ك �ف��اءات
المحللين في تحويل المعلومات من قواعد

البيانات إلى بيانات قيمة التخاذ القرارات
بدقة.
وخ� �ت ��م" :أم � ��ا ف ��ي م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ب��رن��ام��ج
ال�م�ن�ح��ة ال��دراس �ي��ة ،ف�ه��ي ت�ش�ك��ل ع��رب��ون
تقدير ووفاء منا لجامعة القديس يوسف
وموقعها المتميز كصرح أكاديمي ومنارة
للتعليم ال�ع��ال��ي ،خ��رج��ت ال�ع��دي��د م��ن أب��رز
رج� � ��االت ل �ب �ن��ان ال �م �ح �ت��رم �ي��ن .وك � ��ان ل��ي
الشرف بمشاركة اثنين منهما وهما روجيه
ن�س�ن��اس وم�ي�ش��ال ف��رع��ون .وه �م��ا خريجا
جامعة القديس يوسف.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،أك � ��دت م ��دي ��رة ال�م�ع�ه��د
الدكتورة ميشال قصرملي أسمر "الروابط
ال��وث �ي �ق��ة ال �ت��ي ت �ج �م��ع ج��ام �ع��ة ال �ق��دي��س
ي��وس��ف ب�ـ"غ�ل��وب م��د" ،م��ن خ�لال تجديد
وتوسيع االتفاق الذي يجمعهما منذ عام
 ."2002وق��ال��ت" :م�ن��ذ م��ا ي�ق��رب م��ن 20
عاما ،قدمت مؤسستنا الشهادة الجامعية
في ترميز المعلومات الطبية ،التي دربت
حوالى  567طبيبا ومهنيا صحيا يعملون
ف� ��ي ال �م �س �ت �ش �ف �ي��ات ال� �خ ��اص ��ة وال �ع ��ام ��ة
وال �ع �س �ك��ري��ة ف ��ي ج �م �ي��ع أن� �ح ��اء األراض � ��ي
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة .أدى ن �ج��اح ه� ��ذه ال �ش �ه��ادة،
ال�م��رت�ب�ط��ة ب��االح�ت�ي��اج��ات ال�م�ت�غ�ي��رة ،إل��ى
تطوير شهادة جامعية ثانية في تحليل
ال�م�ع�ل��وم��ات ال�ص�ح�ي��ة ،وال �ت��ي س�ت�ب��دأ في
فبراير ."2020

القوانين بما يضمن فعليًا الحريات والحقوق
األس��اس�ي��ة لإلنسان ويحقق ال�م�س��اواة بين

المختصون متى تدعو الحاجة.
 .4في الورقة األولية لإلجراءات والتدابير

¶ إس�ت�ع��ادة إس�ت�ق��رار ال�ن�ظ��ام المصرفي
من خالل مجموعة تدابير منها إعادة رسملة

