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«الي�سوعية» خ ّرجت  389يف �إدارة الأعمال

�شامو�سي ٪90 :من الطالب يجدون عم ًال عند التخ ّرج

احتفلت جامعة القديس يوسف
بتخريج ط�لاب كلية إدارة األعمال
والعلم اإلداري في حرم كلية العلوم
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ف��ي م���ار روك����ز ،في
حضور رئيس اجلامعة البروفسور
رينيه شاموسي وعميد الكلية طوني
جبيلي وجمع من األساتذة وأهالي
الطالب.
وتوجه البروفسور شاموسي إلى
ال��ط�لاب ق��ائ� ً
لا «ال ش��ك ف��ي أن��ه يجدر
بكم إيجاد عمل اآلن علم ًا أنها مهمة
صعبة بعض ال��ش��يء أح��ي��ان � ًا ،لكن
بوسعكم إجن��از ه��ذه املهمة من دون
أي مشكلة بفضل نوعية الشهادة
ال���ت���ي ن��ل��ت��م م���ن ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س
يوسف ،فتسعون في املئة من طالب
إدارة األعمال املتخرجني من جامعة
ال��ق��دي��س ي��وس��ف ي��ج��دون ع��م� ً
لا فور

إن���ه���اء دراس���ت���ه���م ،إال أن األم�����ور ال
تقف عند ه��ذا احل��د بالنسبة إلينا،
ف ُيعد نيل شهادة وإيجاد عمل أمر ًا،
واختبار هذه املهنة اجلديدة بطريقة
متكّ نكم من أن تصبحوا مثا ًال يحتذى
في ميدانكم ،هو أمر آخر».
وأض���اف« :تنبع امل��ب��ادئ األخ��رى
م����ن ه�����ذا امل����ب����دأ األول .ف��ع��ل��ي��ك��م
ال��ت��زام احل��ي��اد وال��ع��دل وال���والء لكل
األش��خ��اص ال��ذي��ن يأمتنونكم على
إدارة أم���وال���ه���م ورف�����ض مم��ارس��ة
الفساد واالنفتاح على اآلخرين من
دون أي متييز واحترام كرامة اآلخر
خدمة ملهنة مدير األعمال .لكن ينبغي
علينا أال ن��ت��وه��م .ف��ل��م ي��ع��د اح��ت��رام
التزامات مماثلة سه ً
ال ال سيما في
ع��ال��م ت��ب��دو فيه اخليانة مسموحة.
لكن ،ف��ي ح��ال التزمت مجموعة من

األش���خ���اص اح���ت���رام ه���ذه امل��ب��ادئ
فيمكن إح���داث تغييرات طفيفة .ال
للفساد ،ال الستغالل اآلخ���ر ،تعتبر
هذه العبارات كافية وكفيلة بتغيير
العالم».
وب��ع��دم��ا ت��ل��ت روال م��ب � ّي��ض مع
جميع اخلريجني قسم ًا تعهدوا فيه
«اح��ت��رام القواعد املهنية واحلفاظ
ع��ل��ى م��ص��ال��ح م���ن ي��س��ل��م��ه��م إدارة
أع��م��ال��ه ورف����ض االش���ت���راك ف���ي أي
عملية فساد أو منافسة غير شرعية
وعدم التمييز بني األع��راق واألدي��ان
وال���ط���ب���ق���ات االج���ت���م���اع���ي���ة» ،سلم
ال��ب��روف��س��ور ش��ام��وس��ي ال��ش��ه��ادات
إلى  277متخرج ًا من مركز الكلية في
ب��ي��روت ،و 39من مركز صيدا ،و40
م��ن م��رك��ز ط��راب��ل��س ،و 33م��ن مركز
زحلة.

