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بدعم من شركة «شديد ري»
ماجستير في العلوم األكتوارية
من جامعة سيدة اللويزة
بدعم من �شركة «�شديد ري»
�إحدى �شركات «�شديد كابيتال»

�أطلقت جامعة �سيدة اللويزة،
من خالل توقيع مذكرة
تفاهم� ،شهادة «ماج�ستير»
في العلوم الأكتوارية حيث
تقدم �شركة «�شديد ري» منحاً
درا�سية للطالب المتفوقين.
جرى االحتفال في الجامعة
برعاية وزير االقت�صاد والتجارة
من�صور بطي�ش.
�شارك في اللقاء رئي�س جامعة
�سيدة اللويزة الأب بيار نجم،
ووزير العمل كميل �أبو �سليمان،
والرئي�س التنفيذي لمجموعة
«�شديد كابيتال» فريد �شديد
�إلى جانب عدد من العمداء.
رئي�س الجامعة الأب بيار نجم �أث �ن��ى على
الخطوة التي قام بها مدير عام �شركة �شديد
كابيتال القاب�ضة فريد �شديد ،وتناول �أهمية
العلوم الأكتوارية في جامعة �سيدة اللويزة التي
كانت ال�سبّاقة والوحيدة في و�ضع �أ�س�س و�إطالق
الإجازة في هذا الإخت�صا�ص منذ العام .1993
كما �سلّط الأب نجم ال�ضوء على جودة التعليم
ال��ذي تقدّمه الجامعة الحائزة على الإعتماد
الم�ؤ�س�سي ،والتي �إن�ضمّت من خالله �إلى القائمة
البارزة للجامعات.
�أم ��ا مفاعيل الإع �ت �م��اد الم�ؤ�س�سي فين�سحب
مبا�شرة على الطالب ،فهو بمثابة بطاقة مرور
لكافة م�ؤ�س�سات التعليم العالمي ومبا�شرة
درا� �س��ات �ه��م ال�ع�ل�ي��ا ف��ي ك��اف��ة �أن �ح ��اء ال�ع��ال��م،
وبالتالي� ،أثبتت الجامعة على الدوام �إلتزامها
ووقوفها �إلى جانب طالبها خالل الدرا�سة ،وبعد
التخرّج ،وحتى في معترك الحياة المهنية من
خ�لال تقديم تعليم ا�ستثنائي متميّز ،بقيمة
ا�ستثنائية.
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الح�ضور

من جهته ،قال فريد �شديد�« :إننا،
في مجموعة �شديد ،نراهِ نُ على ه�ؤالء
ال�شباب ،لأن�ن��ا ن��ؤم��ن ب ��أن الطاقات
الب�شرية هي ث��روة لبنان الحقيقية،
وب�أن العِلمَ جز ٌء من ال َعلَم اللبنانيّ ».
وزير الإقت�صاد من�صور بطي�ش ر�أى
�أنّ �إط�ل�اق برنامج الماج�ستير في
العلوم الأك�ت��واري��ة «م�ساهمة علمية
ج��دي��دة تحفظ ف��ي �سجل تمايزها
و�سعيها �إلى مواكبة التطور والحداثة،
وتمنّى معاليه لو طبّق مجل�س الوزراء
روحية العلوم الأكتوارية لما �أخ��ذت
فريد �شديد (الي�سار) يت�سلم الدرع من رئي�س الجامعة
الموا�ضيع نقا�ش ًا كبيراً.
وت��اب��ع�« :إن عالمنا اليوم يتنظر من
ال�خ�ب��راء الأك�ت��واري�ي��ن م�ساهمة مبا�شرة في جعلنا من تنظيم هذه المهنة وكيفية ممار�ستها
و��ض��ع الأ��س����س والمعايير والمنهجيات ،كما وال �م �� �س ��ؤول �ي��ات ال�م�ل�ق��اة ع�ل��ى ك��اه��ل الخبير
الفر�ضيات والإ�سقاطات التي ت�سمح ب�إتخاذ الأك� �ت ��واري م��ن الأول ��وي ��ات الملحة ف��ي �إط ��ار
ال �ق��رارات ال�صائبة بالنظر �إل��ى ما يمكن �أن ور�شة التطوير التي تنكبُّ عليها لجنة مراقبة
يحمله الم�ستقبل من تقلّبات في الأو�ضاع المالية هيئات ال�ضمان ،وهي الهيئَة الرقابية في وزارة
واالقت�صادية والديمغرافية ،وهذا ما ينطبق على االق�ت���ص��اد ال�ت��ي ت�شرف على ق�ط��اع الت�أمين
�صناعة الت�أمين و�أَنظمة الت�أمينات االجتماعية وتحر�ص على تطبيق القوانين».
وال�ت�ق��اع��دي��ة وت�صميم الأج� ��ور والتعوي�ضات و�شكر الوزير جامعة �سيدة اللويزة على تو�سيع
بالدرجة الأول��ى ،ولكنه ينطبق �أي�ضاً ،وب�شكل خيارات �شبابنا العلمية والعمل على ربطها ب�سوق
متزايد ومت�سارع ،على عددٍ كبير من ال�صناعات العمل».
ت�شمل الخدمات الطبية والم�صارف والطاقة تخلّل اللقاء وثائقي تحدث عن العلوم الأكتوارية،
وق�ص�ص نجاح طالب جامعة �سيدة اللويزة في
والتوزيع وغيرها».
و��س� ّل��ط بطي�ش ال���ض��وء على الم�شاكل التي هذا الإخت�صا�ص ،وبعد توقيع مذكرة التفاهم،
ت �� �ش��وب ق �ط��اع ال �ت ��أم �ي��ن م ��ن ن�ق����ص ح ��اد في ق��دّم رئي�س الجامعة الأب بيار نجم درع � ًا
الكوادر الأكتوارية ،و�أحيان ًا من تواجد بع�ض تقديرياً لـ فريد �شديد ،وللوزير مو�سوعة مريم
من ين َتِلون �صفة الخبراء الأكتواريين« ،ل��ذا ،في ك�سروان من من�شورات الجامعة

