
 (نوفمبرتشرين الثاني ) 61 في ،يس يوسفجامعة القد   اليسوعي، رئيساش سليم دك   بروفسورال كلمة
 يفيزيائالعالج ال ""أي ام ندوة في جلسة افتتاح، 3162

 
 ،األعز اء ها األصدقاءأي  

 
 المكر سة ألي ام"ا"في هذه  فيزيائيمعاهد العالج الات و لي الكلي  ممث  و ا عمداء ومدراء ب بكم جميع  أن أرح   إسمحوا لي.  1
 إن   .ة سلطان أبو عرابيلجامعات العربي  حاد االت  د األمين العام السي  هو  ممي زبضيٍف ب رح  أكيف ال و . يفيزيائعالج اللل

حاد ت  إدعم سياسة تيس يوسف جامعة القد   ن  إن نقول لكم أيمكننا . افرح  نا ألا، ويمجد   ثمين   ، سي د األمين العاموجودكم
االجامعات  من أجل أن تعملة الجامعات العربي   معهد يستمر  نا أن . يسر  والبحث عليمفي الت هاز تمي  و  هاتجديد على دوم 

الكثير من  يقد ملإلنسان اليوم و  مهم   علم   فيزيائيالعالج ال ألن  ة العربي   لفيزيائيمعاهد العالج ال امقر   يفيزيائالعالج ال
 .جودةبة الخدمات الصحي  

 
جامعة القد يس  وجوده فيو ي في لبنان ة القطاع الطب  التأكيد على أهمي  و  نعرفه منذ مد ة طويلةر ما . أنا ال أريد أن أكر   2

ال أريد و    . 1559 في العام استأنف نشاطهالذي  فيزيائيلمعهد العالج ال 1591و ة الطب  لكلي   1881عام المنذ  يوسف
ا  حرم في والفاعل  موجودال في جامعة القد يس يوسفي فيزيائالضوء على القيمة المضافة لمعهد العالج ال أن أسل طأيض 

 ،اتعمل مع   كل هاو  حركيالهيل النفسي أالت معهد و  تقويم النطقل العالي معهدالهما  ينرفق  م   آخرين ينهدمعمع  الطب   كلي ة
 . من ناحيةٍ ةوالصح  لعلوم ا فيلدكتوراه ل العالي عهدمال في إطارعلى إطالق دكتوراه البحوث  ،يفيزيائمع العالج البالتعاون 

من  ب أنفسهم على مستوى عالٍ بحيث يشعر الطال   قريب ا يفيزيائدكتوراه في العالج الي فيزيائلعالج الل يكون ، سوفأخرى
 ةثنائي  فاقات ات  و  شهير ائيستشفمركز إمختبرات و  . وجودOMS ةة العالمي  مة الصح  بات منظ  ، في ضوء متطل  االحتراف

 تشير إلى الجدي ةهي عالمات لخز باإلبر الو  لى صعيد دبلومالصين ع معث و و البح على صعيد ماسترتعاون مع فرنسا و 
العالي  ة في مجال التعليمدراسي  تطوير المناهج الل جامعة القد يس يوسفدعم إن  . ز في هذا المجالة والتمي  واالستمراري  

لة المرضى اللبنانيفائقة لمصلحر بسرعة تتطو  التي  يفيزيائبما في ذلك علوم العالج ال واضح   والقطاع  ين في المقام األو 
 .واالهتمام بالمرضى  رعايةالجودة ي، عن طريق ي الصح  الطب  

الجامعات  راءعمداء ومد ءنااأعز  ، ةالعربي  الجامعات حاد ت  األمين العام ال يدالس  حضرة ين، حاضر الم اءناعز  أ
ام هذه األي   في حين أترجم فيالروح. الجسم و  من ة لكل  خدمة هام   يؤد ي ختصاصهذا اال أن   نحن على بي نة،  الشقيقة
تتأل م الروح ما،  الجسم في مكانٍ  صابي : "عندما ي  أقرأ ما يلكارلو ماريا مارتيني،  كبيرال اليسوعي االيطاليالكاتب  خواطر
البشري  عقلينبغي لنا أن نعتمد على ال ولكي نشفي الجسد، ،الجسمب باالهتمام. " لذلك يجب أن نبدأ كما الجسم وتعاني

 في الوقت الحالي ولفترة طويلة،. يفيزيائالعالج ال في ائيخص  األو  المول د للحياة، و مبدعا على أصابع النفسه ولكن أيض  



ا  يفيزيائالعالج السيكون   المضي  ق د م ا مكيف يمكنك أن تعرفوا عليكم أنتم. جسم اإلنسانالحتياجات  نظر ا مطلوب اإختصاص 
 هو عربي   عالمٍ ومن أجل من أي وقت مضى  ووحدة   بنان أكثر جماال  ل من أجلات كفاءلعلوم والفسحات ل نااتكلي   وجعل

ائيين في ة إلىحاجة ماس  ب  في وقتٍ و  ويرزح تحت وطأة األلم من المرض جسمه يعاني فيه وقتٍ ي في فيزيائالالعالج  أخص 
 .المتأل مالعالم العربي جسم ساعد يي أن فيزيائفيه العالج ال يستطيع

 
 ، IPHY)) ليحيا معهد العالج الفيزيائيف

 ولبنان.الجامعات العربي ة ت حاد إوليحيا 

 
 


