
اش اليسوعي، في حفل تقديم وسام الجدارة سليم دكّ  القّديس يوسف، البروفسور رئيس جامعةكلمة 
ين في طبّ طبيب  ة لالوطنيّ   (أبريلنيسان ) 01 في خليل،نعمان وعصام د ألفر  هما :األسنان  ين متخّصص 

 ة.العلوم الطبيّ حرم في  03:81الساعة  تمام في 4102
 

عن  حّدثحديث عن المخترع ؛ كما هو الحال عندما نتإلى ال امنطقي   ما يؤّدي ختراع  االحديث عن 
 تاريخ يستند إلىه ث عن الخالق. قد يكون االختراع عمل لحظة، لكنّ نتحدّ بالتالي نحن فالمخلوقات، 

بعض الجوانب  عندف . نتوقّ هذا قانون الطبيعة ُيستثنيا مننعمان وخليل ال  إّن الطبيبينطويل.  مسارو 
هو ، و أكثرسنوات  في خبرته تراكمت. دعونا نبدأ مع الشخص الذي المتبادل كاديميّ األ امسارهممن 

 د نعمان.الدكتور ألفر 
 

 ألفرد نعمان
 

 خوة"إ مدرسة في المدرسيّ  في بيروت و أكمل تعليمه دل  وُ  .كسروان فيحارة صخر  من ألفرديتحّدر أصل 
باحث في كأسنان و ته كطبيب مهنبدأ  ألّنهبعض الذكريات بحتفظ نمن طفولته ، . "ةالمسيحيّ  المدارس

؛ بعد  بسرعةوتُفرغ  يختفت كانتأنابيب معجون األسنان  أنّ  امنزل العائلة عندما الحظت والدته يوم  
 ةالصالح ةحيويّ ال تركيبةال الحق ا ا سيصبحمّ م طاتخلب قد بدأ يقومكان  الصغيرد ألفر  تبّين أنّ  ،التحقيق

عام ال. في لفردأمستقبل حول  ينققل األهل لم يكنهذا السبب ل هّشة.ألسنان ولكن في صيغة ل لالستخدام
 األسنان اقتالع فيأظهر براعة  حيثيس يوسف األسنان في جامعة القدّ  ة طبّ قبوله في كليّ  ، تمّ 3891

جامعة القّديس  مساره العلمي في وبعد تتويج .3899عام الج في تخرّ حاز على الدبلوم و حيث و  هاترميمو 
 كذلك شهادةو  األسنان حشو إلى باريس حيث حصل على شهادة الدراسات العليا في طبّ  سافر، يوسف

 لوريشيس جان ماري األسنان تحت قيادة البروفسور حشوة في خاصّ الة السريريّ  دراساتال
Laurichesse. عميدة كلّية اآلنسة ندى سيلتقيعندما جميع ا  بهفخر ن آخر إنجاز ا يحّقق سوف ،ناه ،
لسا ماريا وافرانسهما طفلين ب يتزّوجان وُيرزقانف ةالحاليّ  طّب األسنان ا دراستهما الذين  وا  تابعا أيض 

 .اآلباء اليسوعيين مدرسة في المدرسّية
 

عميد الفخري ونائب ال ه منعيينت ، تمّ 3881عام  (ديسمبركانون األّول )بيروت في  إلىلدى عودته 
 ة طبّ كليّ في ، لبروفسور جوزف صادرل حشو األسنانطّب  وحدة فالتحق في حكّيم، البروفسور، رئيسال

  .يس يوسفاألسنان في جامعة القدّ 
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 مديوني سور إتيانباالشتراك مع البروف كالوستيان سور هرانتتحت إشراف البروفو ، 8009عام الفي 
Medioni ، ى تلقّ و  بتقدير جّيد جد ا، الدكتوراه ته فيأطروح ناقش،  -صوفيا أنتيبوليس  ،نيس"جامعة من

عام الفي وحصل  ا من جديدصبح طالب  أفالطريق،  عند قارعةف د أن يتوقّ ير  م. لمنافشةالتهاني من لجنة ال
العلوم ة المبتكرة التي اقترحها كليّ  دريس: مناهج الت الجامعّية التربيةة في على شهادة جامعيّ  8008
في  FMD في كلّية طّب األسنان قا منصب منسّ . وهو يشغل حالي  يس يوسفة في جامعة القدّ يّ و الترب

 .ةيّ جامعال لجنة التربية
 ا عضود نعمان هو أيض  ت المفهرسة. ألفر ة المنشورة في مختلف المجالّ العلميّ  مقاالتلديه العديد من ال

)عالج  ةالجمعية الفرنسية للعالجات اللبي   فياألسنان،  حشو طبّ ة لة اللبنانيّ ة في الجمعيّ كامل العضويّ 
 .العالج اللّبيطّباءة ألة األمريكيّ لجمعيّ لو وحشو األسنان العصب( 
ة ة للملكيّ العالميّ مة منظّ ال) WIPOالختراع ا ةليوم مع الدكتور عصام خليل براءد نعمان ايحمل ألفر 

األقنية  من ستئصال العصبالي عالج لب  وبها يتم   للضرس "نبض الحياة" خاّصة تعيد  تركيبةلة( الفكريّ 
في ة واألقنية الجذرّية اللثّ  عالجا أستاذ مشارك ورئيس قسم هو حالي  و  MM-MTA  فراغهاوحشو الجذرّية 

 لحشوة ةجديدتركيبة  يه MM-MTA حشو الجذوربها يتم   التية خاص  الكيبة لترااألسنان.  ة طبّ كليّ 

جامعة القّديس األسنان في  ة طبّ هنا في كليّ  اتطويره ي تمّ تالو (، CPبورتالند )من إسمنت  األسنان
اللبّي )عالج عالج ال وحدةس في ، وهو مدرّ دكتور عصام خليللا قام بها أطروحة دكتوراه في إطار يوسف

 .البروفسور ألفرد نعمان، تحت إشراف العصب(
 

 عصام خليل
 
م اع (ينايركانون الثاني )كسروان في  -في حراجل  ولدفقد ا ، ا الدكتور عصام خليل، األصغر سن  مّ أ

ا. 3883عام اليس يوسف في بيروت في جامعة القدّ  مناألسنان  ة طبّ ج من كليّ تخرّ ، و 3899  هو أيض 
بسّن ه سنانفقد أكان هذا األخير يأدرك كيف كان قد و ، ، والد أبيههجدّ كثير ا بق . تعلّ في طفولتهحلم  راوده
في  ال يمكن إصالحه.ما إصالح أّي  ،الكثيرله حراجل ال يستطيع أن يفعل  فيسنان األوطبيب  مبكرة

نبض  سنّ ال إلى ديعي يذالو  يلتصقال الذي المعجون  نوع ا من هجدّ  على أسنان أّنه يضعحلم  ،هذا الوقت
ستئصال العصب الي عالج لب  وبها يتم   للضرس تركيبة خاصة تعيد "نبض الحياة" كان هذه. الحياة

في العالم  ضراساأل العديد مناليوم تّوج وهي تركيبة حشو األسنان التي ت MM MTAوحشو الجذور 
 .أجمع

 
 التشريحعلم في حصل على شهادة الدراسات العليا صة، متخصّ إلى باريس لمتابعة دراسات  حين ذهب
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علم و  تحّفظياألسنان العالج  علموشهادة الدراسات العليا في  3888عام الفي وعلم وظائف األعضاء 
  فرنسا. - 7من جامعة باريس  3881عام في ال أنسجة الّلثة

ة، وماجستير البحوث في درجة الماجستير في العلوم البيولوجية و الطبيّ  يحمل الدكتور عصام خليلو 
علم األحياء ودبلوم جامعي  ّية فيختيار مع ماّدة إ، والّلثة الفمأمراض  وموادّ  (البيولوجيااألحياء )علم مجال 
جامعة القّديس من  8038عام الالدكتوراه في  كما حصل على 8008عام الفي  حصل عليه التربيةفي 

 .يوسف
 
مسؤوال   امدير  ا حيث يعمل حالي   3881عام المنذ  جامعة القّديس يوسفاألسنان في  ة طبّ لتحق بكليّ إ

 .األسنان ةحشو تركيبة ماجستير في لل امشارك  
 

 لحشو جديدة تركيبةسة لتطوير بحاثه المكرّ أل 8009عام الفي  لعالجات اللبّيةة لة الفرنسيّ في الجمعيّ  فاز
مة منظّ ال:  WIPOة )دوليّ  ة اختراعة وبراءعلى براءة اختراع وطنيّ  وحصل،  MM -MTA  األسنان
 .ةالجديد تركيبتهة( على الفكريّ  ةة للملكيّ العالميّ 

 
م أكثر من قدّ و  تنشئات مستمّرة وأدارم نظّ ف، مؤّلف ا خمسة عشررب اما يقالدكتور عصام خليل ف لّ أ

 ات إصالح األسنانتركيب:  هبحوثخبرته و  بمجالة خاصّ ة دوليّ ة و في مؤتمرات وطنيّ  ةخمسين محاضر 
 .والتيتانيوم النيكلب الفراغ حشوو ة األقنية الجذريّ تشكيل  وأدوات

  
مع البروفسور الراحل بول  (AGE) حشو األسنانتركيبة في  ينمجموعة مستشار لس المشارك المؤسّ  وه

س . وهو مؤسّ IFEA  ياللبّ العالج ات حاد الدولي لجمعيّ ل االتّ ب  من ق   فرنسا والمحاضر المعتمدفي كاالس 
 رئيسهاالتي كان   "info SLE"،  ألسنانل العالج اللبيّ  طبّ ة لة اللبنانيّ الجمعيّ ة ورئيس تحرير مجلّ 

. 8009إلى العام  8001( من العام  ESE)األسنان  العالج اللبيّ  لطبّ   ها في الجمعّية األوروبّيةلممثّ و 
على استعداد أن  قلب، من إسمنت بقلب  وليس  فيلط ، فهو يتمّتع بالتالي بقلب  جغير متزوّ  الدكتور خليل

 .يهب ذاته
 

، هذه المنطقة التي منطقة كسروان يعود إلى نعمان وخليل ينطبيب  الأصل  أنّ  مالحظت مال أعرف إذا كنت
 .يس يوسفجامعة القدّ ل رئيس اا أيض   تأعط ،اإلثنين ينالباحث   باإلضافة إلى ا،هألنّ  نفخر بها

 
 لجامعة القّديس يوسف األهّم أن نعطي ذاتناولكن  كون في جامعة القّديس يوسفأن ن يسل همّ األ ،نعم
من أجل  تحّقق رسالتهاأن تصبح، جامعة  ودّ ما ن أكثر فأكثرجامعتنا  صبحتل ذاتنافضل من األ عطينو 
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 عددهذا المع  في األساس نلتزمو  رسالةهذه ال عيا ننحن جميع   االبتكار.جامعة للبحث و أفضل،  تربية
في العام وأربعين عام ا سنحتفل بها مع ا قرن  منذ "أّمنا المرّبية" الذين عرفتهم والباحثين المعّلمينمن  كبيرال

 كما بحثال .ةاليسوعيّ التربية  في تفّوقالمن  روح  بو ز عن التميّ  المستمرّ  البحثالتجديد و  توق  إلىالمقبل ب
 التي الدراسات نّ إأن أقول  أودّ . مستمرّ التزام نا يلإ بالنسبة ماهبل  موّقتين ينخيار  از في التعليم ليسالتميّ 

إنساني  غنىموارد و ب ت أّننا نتمّتعبّينفي جامعتنا  هأنواع بكلّ  البحث العلميّ  وضع حولا ر  مؤخّ  اقمنا به
ا الصعوبات يسنان تحدّ لأل نييب  . أمامنا مثال طبام  دُ قُ  فيها يجب علينا المضي رالفت للنظى ا وحتّ جد   مهمّ 
أنا  ،. اليومالتطبيقيّ  ثق بالبحالمتعلّ  األساسي ثا من البح، بدء  ةلبشريّ ل خير يومما هو ال ا ويخترعار بتكلي

 بصيرةة و ا بإنسانيّ ة ولكن أيض  بدقّ  طّبقيُ الذي  الباحثم المعلّ وضع  نّ إأمامكم و  بصوت  عال   قولوأد متأكّ 
ر وجه تغيّ س ناحية أخرى،من األبحاث  التي تتّم فية إعادة التنظيم عمليّ و  ،من ناحيةصدق،  بكلّ و 

، تنا اليوم في مجال البحوثفي المئة من ميزانيّ  31نستثمر أكثر من  نحن. في وقت  قصيرجامعتنا 
 على الرغم منوذلك ، في المئة 81يصل إلى  ماإلى في السنوات المقبلة  هذه النسبة ع أن تزدادتوقّ نو 

في الموارد  وبشكل  خاّص ل في المقام األوّ نستثمر  نحن؛  ةالموارد الماليّ ب ما يختّص  في الشحيحة ناموارد
 مذاته في حدّ يشّكلون  مه، و في مجال البحوث ونيشاركالطالب من  ئينالمبتد بابالش جعلناحين ة البشريّ 

لنظر في ا إرادةير بفضل جني ثمرة استثمارنا في حصاد وفنسوف . لذا جامعتنال ق األكاديميّ مستقبل التفوّ 
 .حدود قدراتناضمن  التقّدمو  لدفاعل الفرديّ  صالح، مع الحفاظ على الهجنينسوف  الذيالصالح العام 

 

ا ر  مؤخّ  ناكرمأ الذية فخامة رئيس الجمهوريّ ل شكر او  ة،ميداليّ باللفائزين ل ، تهانيّ األعّزاءها األصدقاء أيّ 
اء أطبّ دات السيّ و  السادةإلى  تهانيّ م ، أقدّ . اليومنااتكليّ ل االحتفاالت بالذكرى المئوية لدعمه خالحضوره و ب

لىاألسنان و  لى و ة، كليّ الجميع أفراد عائلة  ا  ث، و التعليم والبح مجال عمل بارع فيب هاقيام، لةعميدالدة السيّ ا 
التشخيص  يلتمسونتضافة مئات من الناس الذين من خالل اس التي تتحّققخدمة المجتمع في كذلك و 

 ى بلدنا لبنان !حتّ والجامعة و  الكلّيةم تكرّ و  ينطبيب  م الات تكرّ الميداليّ . هذه ممتازالالصحيح والعالج 
 

 .لبنانيحيا يس يوسف و جامعة القدّ و  كلّية طّب األسنانتحيا 


