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البنك اللبناني الفرنسي

 ...NDUبناء الطاقات األكاديمية واإلنسان
خطت جامعة سيدة اللويزة أولى
خطواتها عام  1736انطالقًا من
الماروني الذي انعقد
روحية المجمع
ُ
ّ
في دير اللويزة ،والذي أقرت من خالله
إلزامية التعليم المجاني للجميع
عام  1978جرى تأسيس مركز اللويزة للتعليم العالي
ّ
ألهميته في املنطقة ،وتطلعاته .جــرى إنشاؤه نظرًا
إلى الحاجة إلى مؤسسة كاثوليكية للتعليم العالي
ّ
في لبنان ،تتبع املنهج األميركي للتعليم العالي.
انطالقًا مــن رســالــة الرهبانية املريمية ،فــي ضــرورة
إنشاء جامعة وطنية ،كاثوليكية في الروح ،مارونية
في التقاليد ،وأميركية في املنهجّ ،
تقدم مركز اللويزة
للتعليم العالي في  26نيسان  ،1984بطلب من وزارة
التربية والتعليم الـعــالــي ،للحصول على ترخيص
إلنشاء جامعة مستقلة.

مسيرة تطور
فــي  14آب  ،1987ص ــدر مــرســوم رئــاســي رق ــم ،4116
بموجبه حصلت جامعة سيدة اللويزة على ترخيص
يعتبرها جامعة كاثوليكية تعتمد املنهج األميركي
للتعليم ال ـعــالــي ،لـيــس ف ــي لـبـنــان فـحـســب إن ـمــا في
منطقة الشرق األوسط.
ُ
عام  ،1999افت ِتح الحرم الجامعي الجديد في برسا-
ّ
ال ـكــورة ،وال ــذي يـقــدم الـبــرامــج األكــاديـمـيــة كاملة في
جميع التخصصات.
قررت “سيدة اللويزة” توسيع إطار خدماتها ،فكان
حرم جامعي في منطقة دير القمر -الشوف ،لتعزيز
ّ
والتنوع ،ودعم التماسك الوطني.
الحوار،
ما ّ
يميز جامعة سيدة اللويزة أنها جامعة لبنانية
تـعـتـمــد امل ـن ـهــج األم ـي ــرك ــي ف ــي ال ـت ــدري ــس ،م ــن خــال
االع ـت ـمــاد املــؤس ـســي الـ ــذي حـصـلــت عـلـيــه الـجــامـعــة،
أصبحت ثــالــث جامعة أميركية معتمدة فــي لبنان،
وأول جامعة لبنانية معتمدة من مؤسسة أميركية.
إلــى جانب املستوى األكاديمي الجيد ،ثمة جو عام
مميز يسود في أرجاء الجامعة ،حيال حياة الطالب
فيها ،الـعــاقــة الـتــي تربطهم مــع األســاتــذة واإلدارة.

المساهم الدائم في دراسة الشباب

ّ
تهتم الجامعة ببناء اإلنسان الصالح من كل الجوانب
ّ
وليس فقط تعليمه ليتمكن من تكوين شخصيته من
الناحية الروحية ،والفكرية.

جهود ونجاحات

في الجامعة سبع كليات ّ
تقدم أكثر من  70برنامجًا:
في مرحلة اإلجازة  60اختصاصًا ،و 34في الدراسات
العليا؛ وهــي على تماس دائــم مــع الـطــاب الحاليني
والـ ـط ــاب امل ـح ـت ـم ـلــن ،إن كـ ــان م ــن خـ ــال ال ــزي ــارات
املـسـتــدامــة الـتــي يـقــوم بها مكتب التوجيه والقبول
إلـ ــى امل ـ ـ ــدارس خـ ــال الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي ،أو م ــن خــال
ّ
األب ـ ــواب املـفـتــوحــة ال ـتــي تـنـظـ ّـمـهــا الـجــامـعــة ك ــل عــام
حيث تستقطب أعدادًا كبيرة من الطالب ،لالستفسار
حول جميع الخدمات والبرامج املتاحة في الجامعة،
إضافة إلى جــوالت في الحرم الجامعي للتعرف إلى
األق ـســام والـكـلـيــات .تـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن الجامعة
استحصلت على االعـتـمــاد املؤسسي مــن هيئة نيو
إنغالند للتعليم العالي NECHE) - New England
 ،)Commission for Higher Educationكما جرى العمل
ّ
املنهجية.
على االعتمادات
ّ
في آب  ،2016وبعد ّ
ست سنوات من اإلعــداد ،تمكنت
ّ
كلية الهندسة في ال ـ  ،NDUفي فروعها الثالثة ،من
ّ
ال ـح ـصــول عـلــى االع ـت ـمــاد الــرس ـمــي ال ـكــامــل م ــن قـبـ ِـل
مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا ()ABET
ِ
ّ
لـبــرامــج الـهـنــدســة املــدنـ ّـيــة وال ـحــاســوب واالت ـص ــاالت
ّ
ّ
وامليكانيكية.
الكهربائية
والهندسة
ّ
واسـتـحـصـلــت كــلـ ّـيــة إدارة األع ـمــال واالق ـت ـصــاد على
عـ ـض ـ ّ
ـوي ــة وكـ ــالـ ــة االعـ ـتـ ـم ــاد الـ ـج ــا ّمـ ـع ـ ّـي ()AACSB
ّ
األ َم ـي ــرك ــي ــة ،م ــن ب ــن  11ع ـض ـوًا مــرش ـحــا ف ــي لـبـنــان.
ُ ّ
ّ
ّ
تأسيسيًا من املنظور
العضوية منطلقًا
وتشكل هذه
ّّ
ّ
املنهجي النـخــراط الكلية فــي مـســار ضـمــان الـجــودة
ّ
ّ
ّ
ّ
التعليمية والبحثية العلمية.
َ
جــامـعــة س ـيــدة ال ـلــويــزة ه ــي الــوح ـيــدة امل ـع ـتــمــدة من
املـنـظـمــة ال ـعــامل ـيــة ل ــإع ــان ( )IAAل ـش ـهــادة اإلع ــان
والتسويق  -قسم الدراسات اإلعالمية .وأصبح قسم
الفنون السمعية البصرية  -قسم الدراسات اإلعالمية،
عام  2017عضوًا في املركز الدولي للوصل بني معاهد
وجامعات السينما والتلفزيون ( )CILECTكاعتراف
ّ
أكاديمي بجودة املناهج.
ّ
ّ
أما ّ
كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية ،فحصلت على

اعتماد برنامج علم الحاسوب من مجلس االعتماد
للهندسة والتكنولوجيا ( ،)ABETوجرى اإلعالن عنه
ّ
انضمت الـ
في آب  .2018من خالل االعتماد املؤسسي،
 ،NDUإلى قائمة بارزة للجامعات العاملية ،وتنسحب
مـفــاعـيــل ه ــذا االع ـت ـمــاد م ـبــاشــرة عـلــى ال ـط ــاب ،فهو
بمثابة بطاقة مرور ملؤسسات التعليم العاملي كافة،
ويعطي الطالب الفرصة بمباشرة دراساتهم العليا
في أنحاء العالم كافة.

استراتيجية الجامعة
إن استراتيجية الجامعة ال يمكن أن ال تأخذ بعني
ّ
االعتبار احتياجات املجتمع وســوق العمل ،فــإن أي
اختصاص أو برنامج يتم إطالقه يكون نتيجة دراسة
ّ
معمقة تأخذ بعني االعتبار هــذه الحاجات الحالية
ّ
ل ـت ـتــأكــد م ــن أن ال ـخــري ـجــن س ــوف ي ـج ــدون وظــائــف
عند ّ
تخرجهم .لذلك أطلقت مجموعة اختصاصات
ّ
وب ــرام ــج إجـ ــازة ت ــواك ــب مـتـطــلـبــات س ــوق الـعـمــل فال
ّ
ّ
تخرج طلبها لكي يهاجروا .بعض االختصاصات
والبرامج التي أطلقت في اآلونــة األخيرة :إجــازة في
الهندسة الكيميائية ،بكالوريا عـلــوم فــي الكيمياء
ّ
الصحي ،إجــازة األعمال
الحيوية ،إجــازة في اإلعــام
في التغذية ،ماجستير علوم في استراتيجية األعمال.
ت ـج ــد ال ـج ــام ـع ــة ذاتـ ـه ــا م ـس ــؤول ــة ع ــن الـ ـط ــاب حــن
يـ ـغ ــادرون ص ـفــوف ـهــا ،فـتـسـعــى إل ــى م ـســاعــدت ـهــم في
مــرحـلــة التفتيش عــن وظـيـفــة ،وذل ــك مــن خ ــال قسم
ّ
التوظيف والـتــدريــب فــي مكتب شــؤون الـطــاب .كما
ّ
تسعى الـجــامـعــة بشكل حثيث إل ــى تــوقـيــع مــذكــرات
تفاهم ومعاهدات مع شركات رائــدة ومع مؤسسات
في مختلف القطاعات.
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مساعدة الطالب

ّ
رســالــة الرهبانية تــزويــد كــل طالب علم ،وتحصينه
ث ـق ــاف ـي ــا ،وال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ــأم ــن ال ـع ـل ــم ل ـل ـج ـم ـيــع ،ل ــذا
مساعدة الطالب ودعمهم من النواحي املادية من أبرز
التحديات التي تجهد الجامعة لتذليلها .على الرغم
مــن أن أقـســاطـهــا م ـقــارنــة بــالـجــامـعــات ال ـتــي تعتمد
ّ
املنهج األميركي أقل من غيرها بكثير ،إال أن حوالى
نصف طالبها يجدون صعوبة في تسديد األقساط.
يحرص رئيس الجامعة األب بيار نجم ،على العالقة
الوثيقة مــع ال ـطــاب ،وعـلــى وضــع مشاكلهم ،ضمن
أولــويــاتــه ،لــذا أعــادت الجامعة النظر فــي املساعدات
املــالـيــة ،مــن خ ــال زي ــادة قيمة امل ـســاعــدات عــن الـعــام
املاضي ،بالرغم من عدم وجود تمويل خارجي.
وان ـطــاقــا م ــن دع ـمــه ل ـل ـطــاب ،قـ ـ ّـرر تـجـمـيــد قـيـمــة ال ـ
 CREDITإلى حني ّ
تخرج الطالب ،وذلك حتى نهاية
واليته الرئاسية عام .2020
يستفيد ال ـطــاب الـنــاجـحــون واملـتـعـثــرون مــاديــا من
تـقــديـمــات ،عـبــر االن ـخ ــراط فــي بــرنــامــج Work Study
 Grantالـ ـ ــذي ي ـق ــدم ــون ب ـمــوج ـبــه خ ــدم ــات صـغـيــرة
ل ـل ـجــام ـعــة ،هـ ــذا إلـ ــى ج ــان ــب ال ــذي ــن ي ـن ـت ـس ـبــون إل ــى
الجامعة مــع أحــد أشقائهم يحصلون على Sibling
 .Grantاألمر عينه ينطبق على صعيد املاجستير ،إذ
ينعم الـطــاب الــذيــن يساهمون فــي الكلية مــن خالل
ً
مساعدة األسـتــاذة في البحوث مثال بمنح قد تصل
إل ــى  ،100%يـضــاف إل ــى كــل ذل ــك املـنــح والـتـقــديـمــات
الظرفية التي تأتي من منظمات داعمة للجامعة.

للفئات الشبابية وموضوع التعليم،
مكانة خاصة في استراتيجية القائمين
على العمل في البنك اللبناني الفرنسي.
منذ سنوات ،والمصرف يقدم
مجموعة متنوعة من الخدمات
التي تهدف إلى تحقيق مبادئه
للمسؤولية االجتماعية ،وتمكين
الشباب من تحصيل المستوى العلمي
المواضيع
الذي يطمح إليه .عن هذه ٍّ
وغيرها ،كان الحوار التالي مع كل من
مدير التسويق والتجزئة ،رونالد زيركا،
ومدير الموارد البشرية ،جورج بحلق
¶ ما الــذي يدفع مصرفكم لتخصيص استراتيجية معينة
تجاه طــاب الجامعات أو األه ــل؟ متى بــدأتــم بتقديم قرض
التعليم؟ وما هي خصائصه؟
تماشيًا مع استراتيجيته للمسؤولية االجتماعية،
ّ
اعتبر البنك اللبناني الفرنسي أن لــديــه مسؤولية
مدنية واقتصادية وإنسانية تجاه الشباب طالبي
العلم ،فأطلق في  2010قــرض الــدراســة .وإيمانًا منه
ّ
بعنصر الشباب اللبناني الذي يشكل العمود الفقري
ّ
يستمر املصرف في املساهمة في
للوطن ومستقبله،
تعليمه ومرافقته في الجامعة ،من السنة األولى حتى
األخيرة.
ً
ّ
يوفر قــرض الــدراســة الجامعية تغطية كاملة لقسط
الجامعة ،بالدوالر األميركي ،وتصل قيمته القصوى
ّ
ويتميز هذا القرض بفوائد تنافسية
إلى  130ألف د.أ،.
وبمدة تسديد قصوى تصل إلى  10سنوات بعد فترة
السماح التي تبدأ عقب نيل الشهادة.
¶ هــل الحـظـتــم نـمـوًا فــي أع ــداد ال ـطــاب الــذيــن يـلـجــؤون إلــى
قرض التعليم؟
الحظنا في السنوات الثالث األخيرة تزايدًا في أعداد

الطالب الذين لجأوا إلى القرض الدراسي الذي ّ
يقدمه
البنك اللبناني الفرنسي ،وذلك بفعل ّ
تعرفهم إلى هذا
ّ
املنتج أكثر فأكثر ،كذلك زاد اط ــاع األهــل عليه .وال
ّ
بد من اإلشارة إلى الحالة االقتصادية الصعبة التي
ّ
فاستمر
ّأدت إلى ازديــاد الحاجة إلى هذه القروض،
املصرف في تلبية حاجة اللبنانيني هذه.

¶ إضافة إلى قرض التعليم ،ما هي الخدمات والبطاقات التي
توفرونها للشباب والتي بإمكانهم االستفادة منها؟
أنشأ البنك اللبناني الفرنسي في عــام ّ 2014
منصة
ّ
مخصصة للشباب حتى سن الـ ،25تحت اسم Lucky
 to be Youngواخـتــارهــا لتكون نقطة االلـتـقــاء بينه
وبــن الشباب حيث يتم التواصل معهم واالستماع
إلى متطلباتهم ،ليعمل بعدها على تقديم الخدمات
امل ـص ــرف ـي ــة وغـ ـي ــر امل ـص ــرف ـي ــة الـ ـت ــي ت ـل ـب ــي مـخـتـلــف
احتياجاتهم.
ّ
ويوفر املصرف لهم كل هــذه الخدمات والتسهيالت
ّ
يتميز بفوائد تفضيلية ،باإلضافة
جار
عبر
حساب ٍ
ٍ
ـدد من
إلــى حـســاب إي ــداع وحـســومــات خــاصــة لــدى ع ـ ٍ
املتاجر واملطاعم وغيرها ،عند تقديم بطاقة الـe-pass
املجانية من برنامج  .Lucky to be Youngأما الشباب
الذين تتراوح أعمارهم بني  14و 18سنة ،فلهم حساب
ـار وحـســاب ّادخـ ــار ،ومعهما بطاقة سحب Debit
جـ ٍ
 Cardمجانية.
ك ــذل ــك يـتـمـ ّـيــز ال ـب ـنــك ال ـل ـب ـنــانــي ال ـفــرن ـســي ع ــن غـيــره
مــن امل ـصــارف بتقديم حـســاب للعمالء منذ ال ــوالدة،
فيستفيد من خدماته وميزاته كل من هم دون الــ14
سـنــة .أمــا الشباب بــن ال ــ 18و 25سـنــة ،فلهم حساب
َ
خاص أيضًا مع بطاقتي سحب وائتمان مجانيتني،
وتسهيالت خاصة على بعض الـقــروض ،باإلضافة
إلى املزايا التي ذكرناها سابقًاّ .
ويقدم برنامج Lucky
 to be Youngنـشــاطــات فـكــريــة وعلمية واجتماعية
وترفيهية للشباب.
¶ يختار الكثير من الشباب دراسة العلوم املالية واملصرفية
في الجامعة .هل تلعبون كمصرف أي دور مع الكليات املعنية
في الجامعات في هذا اإلطار؟
لـلـبـنــك الـلـبـنــانــي ال ـفــرن ـســي دور م ـهــم ف ــي تــدريــب

رونالد زيركا

جورج بحلق

ط ــاب جامعيني فــي الـعـلــوم املــالـيــة واالقـتـصــاديــة
ّ
واملصرفية ،فيستقبل كل سنة حوالى  80طالبًا في
ّ
سنتهم الــدراسـيــة الثانية ،ويـقــدم لهم التدريبات
ّ
ملدة شهرين في مختلف أقسام وفروع املصرف.
كما يشارك في املعارض التي تنظمها الجامعات
ُ
واملـحــاضــرات التي تـقــام فــي امل ــدارس والجامعات.
وينتدب املـصــرف لهذا الـحــدث م ــدراء مــن املصرف
وأعضاء من مديرية املوارد البشرية لكي يشاركوا
الطالب خبرتهم في املجال املالي واملصرفي.

تجبر املـصــارف على التأقلم وتطوير طــرق العمل
لــدي ـهــا ،ف ـي ــؤدي ه ــذا األم ــر إل ــى تـغـيـيــر نــوعــي على
م ـس ـتــوى امل ـ ـصـ ــارف .وه ـ ــذه األخـ ـي ــرة ب ـحــاجــة اآلن
إل ــى تـخـصـصــات ج ــدي ــدة تـتـمــاشــى م ــع الـتـغـيــرات
التكنولوجية.
كما ُت ّ
عد هذه الثورة التكنولوجية فرصة للمصارف
ّ
والخريجني للبحث عن التميز والخروج عن العمل
الــروتـيـنــي ،وتــرتـكــز إل ــى دراس ــة عــاقــة املــوظــف مع
ّ
العمالء وتحسني نوعيتها وتطويرها والتمكن من
ع ــرض منتجات امل ـصــرف ،فيلعب املــوظــف حينئذ
دور مستشار للعميل.
ومع بروز الثورة التقنية ،ظهرت الحاجة أكثر فأكثر
إلى االختصاصات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات
في املؤسسات بشكل عام واملصارف بشكل خاص.

¶ هل تجدون أن أعداد الخريجني الطامحني للعمل في القطاع
املصرفي تفوق الطلب ،أو أن القطاع في نمو مستمر ويحتاج
إلى طاقات جديدة باستمرار؟
فــي ال ـس ـنــوات ال ـ ــ 20األخ ـي ــرة ،نـمــا ال ـق ـطــاع املـصــرفــي
بشكل سريع ،ومــع ازدي ــاد هــذا النمو والـتـطـ ّـور ،كان
ٍ
ال بـ ّـد للمصارف مــن البحث عــن املــزيــد مــن الطاقات
الجديدة ،وقد استوعب القطاع املصرفي عددًا كبيرًا
من خريجي الجامعات.
نأمل أن يتحسن الوضع االقتصادي في لبنان لكي
ّ
يستمر النمو في القطاع املصرفي ،ولكي يفتح هذا
األخير مجاالت جديدة لتوظيف خريجي الجامعات.
¶ هــل تـعـتـقــدون أن الـتـطــورات التكنولوجية الـتــي يشهدها
ً
القطاع املصرفي قد تؤثر على التوظيف مستقبال؟
ّ
إن الثورة التي تحدث حاليًا في عالم التكنولوجيا

¶ ما أبرز ما تنصحون به أي تلميذ تخرج حديثًا من املرحلة
الثانوية ويتحضر لدخول الجامعة ويرغب بــدراســة العلوم
املصرفية واملالية؟
ننصح التالميذ املتخرجني حديثًا مــن امل ــدارس أن
يـخـتــاروا االخـتـصــاص ال ــذي يـحـبــونــه ،فــا يمكن أن
يبرع اإلنسان في عمله إن لم يحبه .وإذا رغب التلميذ
ف ــي ال ـت ـخ ـصــص ف ــي ال ـع ـل ــوم امل ــال ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
واملصرفية أو فــي إدارة األعـمــال ،فعليه أن ُيكثر من
ال ـقــراءة فــي هــذه امل ـجــاالت ويستمع إلــى محاضرات
ّ
ويتقن جيدًا فن التواصل مع العمالء.

بف�سل ح�ساب  ،Lucky to be Youngا�ستفيدوا من:
• فوائد تف�سيلية على اأر�سدة احل�ساب اجلاري وح�ساب
االدخار لل�سباب
• بطاقة م�رصفية جمانية
• بطاقة اإنرتنت ب�سعر خمف�ض
• ا�سرتاك جماين يف خدمة الر�سائل الق�سرية Point SMS
• ا�سرتاك جماين يف خدمة ال�سريفة االإلكرتونية Point Com
• ات�سال اإنرتنت �رصيع مع " "Connectباالإ�سافة اإىل ت�سجيل
�سنوي خمف�ض ومودم جماين
• توطني جماين لفاتورة هاتفك اخلليوي وفاتورة االإنرتنت
مع ""Connect
• هدية ترحيب للح�سابات التي حتمل يف ر�سيدها على االأقل
 100د.اأ .اأو ما يعادله
• ح�سومات خا�سة لدى عدد كبري من ال�رصكاء
 ...وغريها الكثري!
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