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حسومات على أقساط العسكريني واملتقاعدين وعائالتهم
األمن العام وجامعة البلمند يجّددان بروتوكول التعاون

املديرية  وقعت   2022 نيسان   13 يف 
مبديرها  ممثلة  العام  لالمن  العامة 
وجامعة  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
الياس  الدكتور  برئيسها  ممثلة  البلمند 
التعاون  بروتوكول  تجديد  اتفاقية  وراق 
ملدة  سابقا  بينهام  القائم  االكادميي 
خالل  ذلك  جرى  قادمة.  سنوات  خمس 
احتفال نظم لهذه الغاية يف املقر الرئييس 
للجامعة يف البلمند يف حضور حشد  من 

والفعاليات الشخصيات 
االكادميي  التعاون  بروتوكول  مبوجب 
ويستفيد  استفاد  املجدد،   - السابق 
العام  لالمن  العامة  املديرية  ضباط 
يف  هم  الذين  ومأموروها  ومفتشوها 
وازواجهم  واملتقاعدون  الفعلية  الخدمة 
تحصيلهم  متابعة  يف  الراغبون  واوالدهم 
فروعها،  بكل  البلمند  جامعة  العلمي يف 
تسهيالت  االقساط،  عىل  حسومات  من 
امليزات. كام نص  الدفع، وسواها من  يف 
الربوتوكول ايضا عىل اطر اخرى للتعاون 

بني الجامعة واملديرية.
مكتب  رئيس  قصدت  العام"  "االمن 
الشؤون القانونية واالنضباط يف املديرية 
االحمدية،  نجم  العقيد  لالمن  العامة 
وكان معه حوار حول اهمية وايجابيات 
االكادميي  التعاون  بروتوكول  وتفاصيل 
البلمند  جامعة  بني  واملجدد  السابق 

واالمن العام.  

البلمند  جامعة  تصميم  الفتا  كان   ■
بروتوكول  تجديد  عىل  العام  واالمن 
الظروف  رغم  االكادميي  التعاون 

االقتصادية القاهرة، كيف تفرس ذلك؟
ذلك  اسباب  وتوضيح  فهم  ميكن   □
دامغة  حقيقة  عند  التوقف  خالل  من 
وثابتة ونهائية، مفادها ان كل شخص او 
مؤسسة لديه هدف سام او رسالة سامية 

بني  العامة  الرشوط  اختلفت  هل   ■
السابق  االكادميي  التعاون  بروتوكول 

وذاك املجدد يف شهر نيسان 2022؟
الحايل  الربوتوكولني  بنود  معظم   □
والسابق بقيت عىل حالها، مع استثناءين 

اثنني:
الربوتوكول  عىل  ادخلنا  اننا  هو  االول، 
االدارية  التعديالت  بعض  املجدد 
النقاط  لبعض  الطفيفة  التوضيحية 
التطبيق خالل  التباسا عند  التي خلقت 
االهم،  وهو  الثاين،  السابقة.   السنوات 
رغبتها  عن  عرّبت  البلمند  جامعة  ان 
غري  عدد  اىل  الحسومات  تلك  تأمني  يف 
بلغت  مهام  اي  الطالب،  من  محدود 
بسيط  فارق  مع  ككل،  املرشوع  كلفة 
االقساط  عىل  حسم  اعتامد  يف  متثل 
كانت  50 كام  بدل  املئة  40 يف  مقداره 
بالتايل،  السابق.  الربوتوكول  يف  الحال 
الربوتوكول تعدل مبا يتيح استفادة عدد 
غري محدود من الطالب منه مهام بلغت 

املالية.   كلفته 

االقساط  الحسومات عىل  ■ يف ما خص 

اخرى واملؤهلني ملتابعة دراسة الطب يف 
البلمند. جامعة 

رسوم  تدخل  ال  انه  نوضح  استطرادا، 
الحفالت والنشاطات التي تقوم الجامعة 
االشرتاكات يف  للطالب، وكذلك  بتنظيمها 
القسط  ضمن  االنرتنت  وشبكة  املكتبة 

املتوجب.

اختصاصات  او  جامعية  مراحل  اي   ■
تشملها تلك الحسومات عىل االقساط؟ 

املراحل  كل  تشمل  الحسومات   □
البكالوريوس  اي  الجامعة،  يف  التعليمية 
تشمل  كذلك  والدكتوراه.  واملاجستري 
كل  يف  املعتمدة  االختصاصات  جميع 
محافظات  يف  املنترشة  الجامعة  فروع 
الشاملة  االختصاصات  تلك  من  عدة. 
واملتنوعة، نذكر: الطب، الهندسة، العلوم، 
االدارة  الصحية،  العلوم  التكنولوجيا، 
االجتامعية،  والعلوم  الفنون  واالعامل، 
علوم  واملعلوماتية،  املكتبية  الدراسات 
التغذية،  علوم  اسالمية،   - مسيحية 
لغات،  الرياضة،  ادارة  البدنية،  الرياضة 
الكيميائية،  الهندسة  ومتويل،  محاسبة 

الكيمياء، وغريها من االختصاصات.
يف  يستفيد  ان  للطالب  يجوز  هل   ■
ال  اخرى  حسومات  من  نفسه  الوقت 

تتعلق مبوضوع هذا الربوتوكول؟ 
سائر  اىل  وبالنسبة  املجال،  هذا  يف   □
العامة  القواعد  الحاالت املشابهة، تطبق 
الطالب  التالية: يف حال استفادة اي من 
من حسومات من الجامعة عىل االقساط 
اخرى  اعتبارات  اىل  نظرا  الجامعية 
الربوتوكول،  هذا  مبوضوع  تتعلق  ال 
الطالب  حسومات  املثال  سبيل  عىل 
املدعومة،  االختصاصات  او  املتفوقني 
فانهم يحصلون عىل الحسم االعىل فقط 
مع  املذكورة  الحسومات  جمع  يتم  وال 
مع  تجمع  التي  الحسومات  اما  الحسم. 
الحسم املقدم من الجامعة فهي التالية:

املالية  املساعدة  بطلب  تقدم   •
Financial Aid وكان طلبه مقبوال.

الكثري منهم حتى االن من نيل شهادات 
او  بكالوريوس  سواء  متنوعة،  عليا 
يتابع  بينام  دكتوراه،  حتى  او  ماجستري 
اليوم  دراسته  منهم  املتبقي  القسم 
قياسا  انه  القول  ميكن  بالتايل،  كاملعتاد. 
رافقت  التي  الصعبة  العامة  بالظروف 
فان  االول،  الربوتوكول  رسيان  مدة 
نتائجه تعد جيدة جدا. استطرادا، خالل 
الربوتوكول  تجديد  تم  الفائت  نيسان 
ملدة خمس سنوات اضافية، نأمل يف ان 

تكون مثمرة.

الربوتوكول  تفاصيل  يف  الدخول  قبل   ■
خاصة  تسهيالت  من  هل  املجدد، 
اىل  العام  لالمن  العامة  املديرية  متنحها 
تحصيلهم  يتابعون  الذين  العسكريني 

العلمي؟
لالمن  العامة  املديرية  تأكيد.  بكل   □
من  يومية  ومتابعة  بتوجيهات  العام، 
مديرها العام اللواء عباس ابراهيم، متنح 
الذين  ومأموريها  ومفتشيها  ضباطها 
يتابعون تحصيلهم العلمي اعىل مستوى 
والخدمات.  التسهيالت  من  ممكن 
اننا  الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  نوضح 
يتابع  عسكري  كل  خدمة  مبالءمة  نقوم 
تحصيله العلمي مبا يتناسب مع حاجات 
بشكل  الدرس  من  ميكنه  ومبا  اختصاصه 
طبيعي. استطرادا، خالل كل فرتة التعلم 
من بعد جراء جائحة كورونا، حرصنا عىل 
توفري خدمة االنرتنت، وسائر الخدمات او 
التقنيات ذات الصلة، اىل كل العسكريني 
ضمن  وذلك  تعليمهم،  يتابعون  الذين 
العمل  اوقات  خارج  عملهم  مراكز 
متابعة  من  مكنهم  مبا  الحال،  بطبيعة 
الرشوط  افضل  وفق  بعد  من  دروسهم 
من  العديد  سواها  اىل  اضافة  واالجواء. 

التسهيالت والخدمات االخرى.

اللواء ابراهيم يولي 
اهتماما استثنائيا ملوضوع 

متابعة العسكريني 
تحصيلهم العلمي

رئيس مكتب الشؤون القانونية واالنضباط يف املديرية العامة لالمن العام العقيد نجم االحمدية.

للعسكريني  الربوتوكول  يوفرها  التي 
مقدارها  ما  وعائالتهم،  واملتقاعدين 

بشكل عام؟  
هذا  مبوجب  البلمند،  جامعة  تقدم   □
الربوتوكول حسومات مالية عىل االقساط 

الجامعية كافة، وفقا ملا ييل:
الخدمة  يف  العسكريني  لجميع   %40  
عن  املديرية  يف  متقاعدين  او  الفعلية 
)زوج/زوجة/ عائالتهم  وعن  انفسهم 

اوالد(.
جامعة  من  املجازين  للطالب   %30
البلمند واملؤهلني ملتابعة دراسة الطب.

جامعات  من  املجازين  للطالب   %20

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

العلم  نرش  كرسالة  واملجتمع،  الحياة  يف 
البلمند  جامعة  تعتنقها  التي  الوطن  يف 
التي  الوطن  الجل  التضحية  رسالة  او 
العام،  لالمن  العامة  املديرية  تعتنقها 
الربح  خالل  من  موضوع  اي  يقيس  ال 
حرصا  وامنا  املادية  الخسارة  او  املادي 
السامية  من خالل مدى خدمته لرسالته 
كلفته  كنت  مهام  ولشعبه  ولوطنه 
فان  بالتايل،  عليه.  وثقيلة  كبرية  املادية 
العامة  واملديرية  البلمند  جامعة  تجديد 
لالمن العام بروتوكول التعاون االكادميي 
االقتصادية  الظروف  بينهام يف ظل هذه 
الوطن  فيها  مير  التي  والقاهرة  العصيبة 
هو  استثناء،  دون  من  مؤسساته  وكل 
االتفاق  حدود  عمقه  يف  يتخطى  ترصف 
ارادة  ان  مفادها  رسالة  ذاته  يف  ليشكل 
فيه،  التعليم  رسالة  لبنان،  يف  الحياة 
التضحية الجله، ستبقى اقوى من  رسالة 

كل االزمات مهام اشتدت. 
 

بني  تعاون  بروتوكول  اول  وقع  متى   ■
وكيف  البلمند،  وجامعة  العام  االمن 

كانت نتائجه عموما؟ 
بني  اكادميي  تعاون  بروتوكول  اول   □
 .2019 آب   8 يف  توقيعه  جرى  الطرفني 
البالد  تدخل  ان  الظروف  شاءت  انذاك، 
موجة  يف  توقيعه  من  قليلة  اسابيع  بعد 
جائحة  تلتها  االحتجاجات،  من  طويلة 
ولبنان،  العامل  اجتاحت  التي  كورونا 
فيه  مشلولة  شبه  الحياة  جعلت  حيث 
الظروف  رغم  ماضية.  قليلة  اشهر  حتى 
القاهرة، فقد تسجل اكرث من 60 ضابطا 
او  العام  االمن  من  ومأمورا  ومفتشا 
فروع  مختلف  يف  عائالتهم  افراد  من 
وتابعوا  البلمند  جامعة  واختصاصات 
او  حضوريا  الفرتة،  تلك  خالل  تعليمهم 
متكن  بحيث  الظروف،  بحسب  بعد  من 

نشاطات
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يف  رياضية  نشاطات  يف  مشاركته   •
الجامعة.

• قيامه بعمل داخل الجامعة وذلك ملن 
خارج  ازواج،  )اوالد،  العاتق  عىل  هم 

العسكري(. السلك 
• اكرث من ولد واحد.

■ ماذا بالنسبة اىل آلية او توقيت دفع 

املتوجب  السنوي  القسط  فارق  الطالب 
عليه؟

الحسم  بعد  القسط  الطالب  يسدد   □
عدة  دفعات  عىل  الجامعة،  من  املقدم 
باتفاق ضمني  او  العام االكادميي،  خالل 
املوضوع  بالتايل،  الجامعة.  وبني  بينه 
االيجايب  التعاون  درجات  باقىص  ينفذ 
تحت سقف القواعد القانونية التي نص 

الربوتوكول. عليها 

التباس  اي  موضوع  بت  يتوىل  َمن   ■
يصادف  قد  اداري  او  تقني  او  اكادميي 
العمالين  التنفيذ  عند  مستقبال  ما  طالبا 

للربوتوكول؟
□ مبوجب احكام الربوتوكول، تم تأليف 
عن  ممثلني  تضم  وارشاف  متابعة  لجنة 
كل من جامعة البلمند واملديرية العامة 
اللجنة  تلك  مهام  من  العام.  لالمن 
تطبيق  حسن  عىل  والسهر  التنسيق 
الربوتوكول وتفسريه ومعالجة اي مسألة 
وسوى  بنوده،  تنفيذ  يف  خلال  تسبب  قد 
حيث  املشابهة،  االحتامالت  من  ذلك 

تجتمع دوريا او كلام دعت الحاجة. 

العلمي  التحصيل  موازاة  يف   ■
تعاون  اي  عائالتهم،  وافراد  للعسكريني 
العام  واالمن  البلمند  جامعة  بني  آخر 

الربوتوكول؟  تضمنه 
ذات  اخرى  تعاون  مجاالت  هناك   □
عليها  نص  اكادميي  او  ثقايف  طابع 
تقدم  املثال،  سبيل  عىل  الربوتوكول. 
جامعة البلمند االمكانات املتاحة الجراء 
مواضيع  يف  للطالب  متخصصة  دورات 
لحاجة  وفقا  عليها  التوافق  يتم  محددة 
املستوى  رفع  بهدف  اليها،  العام  االمن 
العامة  املديرية  لعسكريي  العلمي 
اسرتاتيجيا  تعتنق  التي  العام  لالمن 
يف  نساهم  "َمن  بالقول:  تخترص  فكرية 
فخرا،  ولعائلته  لنا  يصبح  حرفا،  تعليمه 
ويتاح  تطورا،  ولوطنه  ولعمله  ولنفسه 
التقاعد  بعد  ملا  يرسم  ان  فاكرث  اكرث  له 

ومستقبال". طموحا 

الحسومات على االقساط 
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