
في  " الحادية عشرةاألسنان طب  أي ام  افتتاحيس يوسف في جامعة القد   رئيس، اليسوعي  اش سليم دك   بروفسوركلمة ال
 00:11 الساعة في 9102 (مايوأي ار ) 92 في األسنان، طب  كلي ة 

 
ام أي  "لالدورة االفتتاحية في  الدكتورة ندى نعمانالعميدة دة السي  اليوم دعوة  لب يأن أ الصادق ه لمن دواعي سروريإن  

 هاتنظيمالتي يعود ة و التي تجري في الحرم الجامعي للعلوم الطبي  الحادية عشرة الرئيسي ة للعلوم  "األسنان طب  
دارتهااللوجستي و  في السنة المقبلة  تحتفلالتي و  0291عام الست في األسنان التي تأس   كلي ة طب  ة إلى العلمي   ا 
حرم العلوم  كانت تجري فيام التي ضخامة هذه األي   ، منذ عامينرأيتُ كنُت قد . تأسيسهاعلى  29 بعامها ال
ي المحاضرات التأتابع بعض القاعة الكبرى و  إلى( ا للجامعةرئيس   بعد )لم أكن وأنا أتحي ن فرصة الدخولاإلنسانية 

د عتمي يجب أن اءالبنورش ع من هذا النو  أن   دركجعلني أما . هذا ا بما أرىمبهور   كنتبعض الصور و  تحييها
لذا . بحسب التعبير الحقيقي والمجازي ةمتينأسنان ب يتمت عون وأشخاصا، فوق طاقة البشر تقريب  هم ص اشخأعلى 

ها، ما عندالتي ال تزال تعطي أفضل  ندى نعمان ةالدكتور  ة العميدةدسي  لل يتقدير عرب عن فائق اسمحوا لي أن أُ 
ا عن أُ . تقد مال مشارفعلى رائدة و  لكي تبقى الكلي ة قصوىال هامهاراتباستخدام وقت و  في أي   تقديري عرب أيض 

. والنوعي ة الكمي ةجنة على مساهمتهم الل   هذه جميع أعضاءلرئيسها الدكتور يارد و ل، "اماألي  "هذه لمة جنة المنظ  لل  
ن والكويت ومصر ة )األرداألسنان العربي   ات طب  عمداء كلي   ،يعقلقلبي و  ا من كل  ي أيض  أن أحي   اسمحوا لي

وذلك من الحدث، هذا  يرافقون نيذميهم الة مع معل  ة والجامعة اللبناني  جامعة بيروت العربي  ات وسوريا( وعمداء كلي  
باعتبار أن  كلي ة ة، حاد الجامعات العربي  ت  إفي سياق سياسة يندرج ات بين مختلف الكلي   مهم  تبادل أكاديمي  أجل
 ة.األسنان العربي  جراحة  ات طب  كلي   الت حادالدائم  المقر   األسنان هي طب  

 
األسنان  م طب  عل يت سم به اتقليد   أصبح الربيعفي  دائم اعامين و  كل   قامهذا الحدث العلمي الذي يُ  أن   دأنا متأك  

المحاضرين مشاركة ب ي ةفرنسالسفارة ة للين، بدعم من البعثة الثقافي  ين والوطني  ين الدولي  حاضر ه يجمع أفضل المألن  
هؤالء، القادمين  اء األسنانأطب  لعديد من ل تعطية و العلوم الطبي   " في تقد ماأليام"هذه تساهم ، كذلك. و ينالفرنسي  

قانون  وجود إذ أن  ستقرائي إهذا العلم  ة. أشعر بأن  ة والعلمي  العملي   همممارساتو  همخبراتتبادل فرصة  من كل  مكان،
منها ، وبناء النماذج هاتعميملعلماء ل التي يمكنرة المتكر  و  العملي ةت داخالهذه الم جر اء هو من في هذا المجال

ر األسنان هو علم متطو   طب   أن   المؤتمر، أدركتُ هذا لي قبل  جِريأُ  يا لمؤتمر صحف. وفق  قيد التنفيذ هاضعو و 
 تزويد مواردهإعادة ولذا فمن الضروري لطبيب األسنان ؛  والمادي م التكنولوجيمن التقد   بطريقة كاملة ديستفي

 ر.هذا التطو   مواكبةمنتظمة لبطريقة 

على أريكة طبيب  ستلقيأل كنُت مدعوًّا إذ اآخرين، مرضى  بين من امريض   حين كنُت أنا نفسيعلى ذلك،  عالوة  
ر ا إلى أي  درك وتسن ى لي أن أ في كل  معاينةاألسنان  رت مدىمؤخ  رتي األولى إلى طبيب منذ زيا هذا العلم طو 
اليوم في بضع دقائق، ناهيك عن يتم  وقت من ال تينإنجازه في ساع تم  كان يا، حيث ما ثالثين عام   منذاألسنان 



2 
 

 تندرج في التنشئةي تال صااءواإل المشاركةمن  "اماألي  "هذه  ن  إقول نلي ترافق عمل طبيب األسنان. هذا الجودة الت
خالت، مدامن حيث العالجات وال والقيمة الُمضافة الجودة العاليةر ، توف  والتي توضع موضع التحديث ةاألكاديمي  
وكذلك في لبنان،  األسنان في ز ثقة المواطنين في طب  عز  ييمكن أن  ،الكبير في نطاقه ،هذا المؤتمر وبالتالي

أسنان فيه  في وقٍت تبرز، يصيف، إذا كان هناك بالفعل موسم الصيف أبواب علىونحن ة السياحة الطبي  
م ا السياسيين يث ل  ال بو ينُ  "إذا رأيت  :  يالمتنب   قصيدةمن  التالي البيت على حد  ما جاء فيلبعض،  مبعضه تهج 

 ."بتسمُ ي يثأن  الل   ن  ن  تظُ ال ف بارزة  

كذلك يس يوسف و األسنان في جامعة القد   ة طب  كلي  ة في مركز الصح  بالترحيب بأختتم كلمتي ها األصدقاء، أي  
 تستطيع الة بأكملها جتماعي  إمة لفئة ة الرعاية المقد  نوعي  من أجل ينتمي إلى إحدى الكلي ات  آخر ئيمركز رعا كل  ب

يعني . هذا شركات التأمينالعديد من يها ال تاط   العناية باألسنان ة أن  خاص   عالجات باهظة الثمن فيلاكت تكب د
أخذ بعين االعتبار يأن عليه ب ج  تو ي اجتماعيًّ إ اطبًّ أن يكون إال يمكن ال ، برسالته قومي لكياألكاديمي،  الطب   أن  
ي ا في خدمة العلم الذي يؤد  نحن جميع  لنكن على النجاح في مؤتمركم و  العطايا رب  فليعضدكم . ناس األكثر فاقةال

 !  زللتمي   نارة  مدوم ا بنان ل ليكن بلدنام و إلى التقد  
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