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 ،أيوب المحترم فؤاد البروفسور اللبنانية الجامعة رئيس حضرة
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عملكم الدؤوب وحرصكم  علىجزيل الشكر  مالسادس، نشكرك الفرععمال دارة االاو قتصاديةاال العلوم كلية ومدربات ومدرب نحن،

 وتحصيل المدربيين أوضاع تحسينكل ما يصب في مصلحة الجامعة اللبنانية وموظفيها، وتفانيكم وإخالصكم من أجل  الدائم على

 .حقوقهم

كم مثاٌل يحتذى في إدارة المؤسسات وأنوأن أفعالكم تسبق أقوالكم، لقد أثبتم منذ توليكم رئاسة الجامعة أنكم أهٌل لهذا المنصب، 

مدركون أن المدربين هم أساٌس في تقدم الجامعة، وأنكم  وأنكم حريصون أشد الحرص على، سانيةوموظفيها بحكمٍة وصالبٍة وإن

  ستمرار الجامعة وتقدمها.ا

لعل القبض الشهري، وال شك أنكم تتطلعون إلنجاز المزيد. ، ومن مطالب محقة لقد أنجزتم الكثير مما كان يطالب به المدربون

 وأهمها: ةالسابق إنجازاتكمعن  ى هذا الصعيد، لكن ال نغفل أبداً المنجز مؤخراً ،من أهم ما قمتم به عل

 سنة كل بداية مع العقد على ساعات ١٠ وزيادة العقود توحيد 

 دفع بدل نقل شهري عن كل يوم دوام 

 وهو إنجاٌز إنساني الجامعة إلى دخوله تاريخ من موناً مض مدرب كل ليصبح اإلجتماعي الضمان إلى المدربيين إدخال ،

 وعائلي كبير لصالح المدربين

   بعد أن كانت دفعات ثالث على تقريبا السنة نفس خالل المصالحة عقود قبضالعمل في العامين المنصرمين على أن ت 

 ونصف سنة من كثرأ مرور بعد إال قبضت   ال

ا نقدر عالي التقدير ما قمتم به، ونتمنى لكم كل الخير ألنكم تستحقون ذلك. ولنا كامل الثقة أنكم ستجهدون في نبناًء على ما تقدم فإن

دارة او العلوم االقتصاديةعميد كلية  يمقدسالسليم  البروفسور نشكرالمستقبل كما الماضي لما فيه رقي الجامعة وموظفيها. كما أننا 

ى التنوري مديرة الفرع السادس، والسيدة عال الحلبي أمينة السر في الفرع السادس، إلدارتهم الحكيمة ، والدكتورة ليلعمالاال

 ودعمهم ومساندتهم لنا كمدربين.

 ودمتم حضرة الرئيس.  

  كلية ومدربات مدربو                                         

 عمال دارة االاو قتصاديةالعلوم اال

 السادس الفرع                                                                         

 ٧/٤/٢٠٢٠ في راشيا        

 ةـــــــة اللبنانيــــــــاجلامع
 لكية العلوم الاقتصادية وادارة الاعامل

 راش يا -الفرع السادس       

Lebanese University 
Faculty of Economics & 

Business Administration 

Sixth Branch - Rashaya 


