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كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في الجلسة اإلفتتاحّية للمنتدى 
من  C، في المدّرج 3102حزيران )يونيو(  32الواقع فيه  ثالثاءفي كلّية الصيدلة، يوم ال هنلم  األّول ل

 حرم العلوم الطبّية.

 

س فيها  السنةتلك ، الرائع 9881 العام نعاليوم  بينكمفصل وجودي أ أن أود  ال  رئيس الجامعة التي أس 
عام الى وحت  وكانت مرتبطة في ذلك الوقت ة الصيدلة كلي    François Terrasseاليسوعي  فرانسوا تراس 

دراسات  كانت. تلك الفترةفي  األطر المرجعي ة لإلختصاصات كانت ترتأيهاكما  الطب  كلي ة ب9191
ة السلطات الفرنسي   ، إال أن  الطب   مدرسة ت فيهستأس  الذي ، وهو العام 9881عام ال قد بدأت منذالصيدلة 

إذن، . إلى نظام الكلي ة نظام المدرسةمن نتقال العام ا ،9881عام إال في الالصيدلة  لم تعترف بمدرسة
 الماضيعاًما على تأسيس كلي ة الصيدلة ليس بالنسبة إلينا إال عودة إلى  921اإلحتفال اليوم بمرور 

ليجعلوا من  توالوا عليها ن والعلمانيين الذينيساتذة اليسوعياألات و وعمداء الكلي   راءي شجاعة المدلنحي  
يس يوسف دراسات الصيدلية   طب ي كإنجاز عالجالتشخيص و ال أن   حيثبإحدى الثوابت في جامعة القد 

. الصيدلي   ات التي يتكب دهامسؤولي  المن  هويرافقه إنتاج الدواء المناسب و  أن طبيب كان ال بد  ال يقوم به
تاريخ الصيدلة  علىالذين تركوا بصماتهم  قدامىهؤالء الطالب الب وأعيد الترحيب ةتحي  ال لقيفرصة ألل إن ها

 .الطبيب والصيدلي   يتقاسمه امشتركً  الً كان العالج في الواقع عمفي بلدنا وفي المنطقة. 

 

 همستوصف في ةبدق   عد  وي   فيؤل   الذي ذلك يعد فهو لمت. تطو ر و  رتتغي   يومال الصيدلي   مهنة ،بالتأكيد
الجودة ب التي تتمت عالمهم ة والمشورات  اتالتوجيهبفًقا مر  الدواء روف  ي مهم   فاعل   هولكن   المطلوب الدواء

في  أحد كبار الباحثينهو و  صنع األدويةمصانع  بارزة في يحتل  مكانةو  النظافةز على رك  ي، و قربالو 
التي ال  هائلةاألمراض ال تلك إزاء ةخاص   ةاألكثر فعالي   ةالدوائي  المنتجات و  للنهوض بالعلم مختبراتال أكبر
 .ناوطاأل وطان وعبرتحل  على األ كوارث شكل تنمو وتأخذ تزال

 

قسم  رئيسو  العميد نائبو  ةعميدال دةالسي  ، ةكلي  ال القي مين على أن أهنئ أود   ،اليوم الجاري  السياق في هذا
والطالب أيًضا من أجل  طلبةال يجىخر   قدامىة ، وجمعي  رؤساء األقسام وغيرهم من وعلم التغذية التغذية
 رسالة هو يجيناخر  ل االلتزام المهني   أن  على  ا يدل  ، مم  للمهن الرقمي   هذا المنتدى تنظيمفي  متقنال العمل

من أجل تبو ء أفضل  بل أشخاص في مركز معي نمن أجل وضع  فقطليس ل، اعمعالم األحيال مشتركة 
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أي ها الطال ب والمتخر جين األعز اء، تسل قوا دوًما القمم . ةالصيدالني  السوق االبتكار والبحث و  في المراكز
على الرغم من  ،وهكذامن أجل تحقيق المستحيل.  في توت ر وضغطم تستحق ون هذا ولستم أبًدا ألن ك

ةً  جوانبالمن جميع  المنافسة تعطي  في البلد للصيدلة معاهدو  اتكلي   في فتح الشره المرضي   هذا وخاص 
يس يوسف صيدلةالال تزال  الشهادات السهلة المنال  ومختبراتها هاميمعل  و  هاتاريخب قوي ةال ،في جامعة القد 

دة أكثر فأكثر بالقو ة طريقها تشق  ، اهاتمختبر  نىمببو    .واإلشعاع مزو 

 

 ! عسى أن تستمر  مغامرة الصيدلة والتمي ز لفترٍة طويلةبكم و نحن فخورون 

 


