
 مختبرات في افتتاح ،في بيروت يس يوسفالقد   رئيس جامعة ،اليسوعي   اشدك   مليس بروفسورال كلمة
ة في حرم اإلبتكار والرياضة في ة الصيدلة،كلي   األبحاث في  22 في ،CIS قطب التكنولوجيا والصح 

ل )   في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر 2102 (ديسمبركانون األو 

 
 افتتاحمن أجل  ،ةالصحّ و التكنولوجيا  قطبفي  ،كون هنانأن في هذا اليوم،  النا جميع   فخر  ل إّنه
 شاركأن ن ةحقيقيّ  فرحة  ب نشعر. يس يوسفجامعة القدّ  في ة الصيدلةكليّ ل التابعة ةربعاأل مختبراتال

 التغذية رئيس قسمو  عميدونائب ال فخريوالعميد العميد ال ،حماسهم واندفاعهم العلمي ةالكليّ  المسؤولين في
وعمداء  رئيس الجامعة بّوان ادة،الس باسممعهم و . بطلّ المين و والمعلّ  المسؤولين في األقسام المختلفةو 

 اليوم ّثلم  الم   ةوزير الصحّ  معالي ة  ، وخاصّ ن هنايالحاضر  أنتم اب بكم جميع  أرحّ  أن أودّ  المدراء،و ات الكليّ 
ي الت، و في مجال البحوث ماريان اآلنسة ةشريك، بوالو رينتكاالسّيدة ب، كما أرّحب رعيدي كوليت ةالدكتور ب

ا  هذا الحدث.المشاركة في من أجل  من فرنسا أتت خّصيص 

 
التي  ة الصيدلةكليّ ا خصوص  و  كلّيةعادة  ال تعيشها ةلحظة مهمّ  إّنهاهذا صحيح. ، و "الحدث" ذكرت  كلمة

هذه  لبقفي  ال بل ة الطبّ كليّ  إلى جانب زمتميّ ال مكانها، 9881عام في ال احتّلت، في وقت  مبّكر جدًّا،
عداد األدوية وصفو  ،بارزة ةجتماعيّ إ رسالة هو طبيببالنسبة إلى ضى مر أحد ال علجإّن . الكلّية  هاوا 

 النتقال فتتاحإلا ، هذااليوم .عناية بالمريضال كي تتحّقق رسالةل ضروريّ  عمل  هو ، يجري سابق اكما كان 
نوع  هولكنّ  فحسب جغرافيّ  لاقتنإ دمجرّ  ليس PTS قطب التكنولوجيا والصّحة إلىالصيدلة  ةكليّ  مختبرات

م أنت. انطوي عليهت التي جاالتالم في جميع لمتعّلقة بالصيدلةالبحوث ا تطويربغية  ةنوعيّ النقلة ال من
على  المعنى نفسه قطبّ أأن  أودّ أنا ال و  ؛ الموت إلى الحياة االنتقال من عنيت "الفصح"كلمة  أنّ  تعلمون

 في ال بل تطّور ا اتغيير   لاقتنفي هذا االنرى  أن ألهمّية بمكانمن ا آخر، ولكن إلى من مكان   لاقاالنت
جامعة  في ثّبتم معلم كلّ  ألنّ هاّمة  رحلةمب ار  مؤخّ  التي مّرتو  رال تزال تتطوّ  البحوث التيثقافة لمفهومنا 

من  في المئة 03 لديهيتمّتع بالقدرة على إجراء البحوث و  اباحث  القّديس يوسف أصبح من اآلن وصاعد ا 
 والنشر. للبحث يخّصصها األكاديميّ  وقته

عن  هزيز وتع هذا القطب بروزصّر على نا نأنّ  ايعني أيض   ةوالصحّ  التكنولوجيا قطب نتقال إلىهذا اإل
 من خللكذلك و  الموجودة في جامعتنا نىب  ال من خلل مجال البحوث في المفتوحة تنامشاركطريق 
مختبر علم الوراثة من كّل  تأّسس مسباأل .على األرضالجامعة  سياسة ونترجميو  الذين ينتجون الباحثين
UGM   مختبرو Mérieux افي هذ الكائنة المختبرات الثلثة لدينا هذهاليوم ، و من المختبرات وغيره 
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 يمحلّ ال يينمستو العلى  ومرئيًّا نوّد أن يكون هذا القطب ظاهر اة. الصحّ التكنولوجيا و  قطب المدعوّ  عجم  الم  
ا والدولي ا، يتأثير محلّ  مع ما تتضّمنه من، البحث رهانات ألنّ ، أيض   ألنّ  دوليعلى مستوى  تكمن أيض 
 في بعض األحيان  بل هيال  هي في غاية األهمّية، األدوية مجال في ة  خاصّ  ،البحث العلميّ  ثمار

 .ضمونالم وأ مستوى المنهج سواء من حيث للجميع، ومثيرة للهتمامم العلوم تقدّ من أجل  حاسمة

 
ا نتقالهذا اإل  شعوب المنطقةاللبنانيين و  لصّحة أفضل ةنسانيّ ا  ة و جتماعيّ ا  و  ةعلميّ  خدمة تقديم نّيةب يتّم أيض 
التي  مؤّسستنا على األقلّ ، ةسة األكاديميّ المؤسّ  ومهامّ  أهداف يشّكل أحد هذا األمر بحيث أنّ ، المجاورة
موّجه  هذه الخدمة من األّول جانبال من الواضح أنّ . ةاألساسيّ  شرعتها في غايةال ههذ بوضوح أدرجت
 ما يخّوله أن يصبح مضى وقت   أيّ  أكثر منو  يومالوسيكتسب اكتسب ويكتسب  الذي البالط نحو

دات ها السيّ أيّ  بفضلكم أنتم،. على مستوى كلّيتنا، كلّية الصيدلة سيكون مدعوم امّما ، الطالب الباحث
 التوّصل إلىيكمن في  ال البحثهدف  ، مع العلم أنّ ةرسالهذه ال تحقيق ن مننتمكّ س ،الباحثين والسادة
نتائج عن طريق  فائدة ممكنة أكبر نحّقق بوجوب أن تناقناعو  في إرادتنايكمن بل  فحسب شخصيّ  رضى
 بحثنا.

 
كم  دا يؤكّ مّ م، فتتاحهذا اال بمناسبة هافي تفّكرونالتي النقاط  لم أعرض إال بعض، اءأيها األصدقاء األعزّ 

منفصلة  هي غيرو  امع   الثانية تنارسالتحقيق الوسائل واألدوات اللزمة لتوّفر لنفسها أن  بغيت جامعتناأّن 
الذين  صاشخاأل أن أشكر ودّ أ ،لهذا السبب .جماعةوخدمة ال التعليم هماأال و  الرسالتين األخريين عن

 .ةمهنيّ  طريقةب الفيلم واأعدّ  نالذيو  الناجح هذا الحدث قاموا بإعداد

 
 هذا العام حتفلتي تال لمربّيةا هذه األمّ  جامعة القّديس يوسف، ،جامعتنا األبرارإذن بنات وأبناء  فلنبق  
 بفخر ينتقاسمم، اآلفاق واسع عقل  و  واحد شعور  و  واحد قلب   يجمعهم، على تأسيسهاا عام   943 بمرور
 .في جامعة القّديس يوسف كونهم موجودين نفسه فرحوال هانفس الرسالة

 
النجاح ب زتميّ تسعيدة   5392سنة و  يدمجعيد ميلد و ، ةسعيد اد  اعيأ ى لكمأتمنّ  ،بهذه الروح التي تجمعكم

 أدوية. الحاجة إلى دونمن دة و ة الجيّ الصحّ و 


