
، في الجلسة اإلفتتاحّية في بيروت كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف
المؤتمر األّول  بما فيهغذية في خدمة الصّحة"، لمؤتمر كلّية الصيدلة تحت عنوان : "صيادلة وعلماء ت

كلّية الصيدلة، والمؤتمر السادس  ِمَهنالتغذية، والمنتدى الثاني ل للتغذية والتكنولوجيا الغذائّية في قسم
كلّية الصيدلة والذي نّظمته كلّية الصيدلة في جامعة القّديس يوسف، في المتعّلق بالصيدلة وعلم األحياء 

في  C، في المدّرج من قبل الظر أّيار )مايو(، في تمام الساعة الحادية عشرة 16 الواقع فيه يوم اإلثنين
 كلّية العلوم الطبّية.

 

لصيادلة با" خاص  ال ة الصيدلةكلي   ربيع ال بل عيش هذا الوقتألهذا الصباح في أن أكون معكم  يسعدني .1
وجود ب شر فناآالن الحكيم الذي ي الوزير معاليأشكر من كل  قلبي وأنا  ."ةوخبراء التغذية في الخدمات الصحي  

المحاضرين  جميع حي يهذا الحدث. أضمن نجاح التي تو  التي سيلقيها عليناكلمة الوب شخصي  ال هلممث  
والمؤتمر  غذائي ةتكنولوجيا الاللتغذية و با المتعل ق ل: المؤتمر األو   ينمؤتمر  البنانيين واألجانب المشاركين في الل  

كل   يستحق   ا،شاب   ا كان أومخضرم  ، الصيدلي وعلم األحياء في كلي ة الصيدلة. لصيدلةالسادس المتعل ق با
ي ساسي  األ هلدور احترامنا تقديرنا و  وفي في صيدليته  مستشفى كمافي الحي، في النظام الص  ه الذي يؤد 
تدهور ضين للمعر   أشخاص لبحث وااللتزام اإلنساني  تجاها ، باالنكباب علىالطبي ة التحليالتمختبرات 
بسبب  أم امرأة،، رجال  كان من جهة يدليتكريم لعمل الصالنوع من  هو السادس هذا! المؤتمر الصح ي 

ة في خطوة هام  هو ا أيض  من ناحية أخرى و  ة،المقترح محاضراتة الونوعي   ت المعالجةة الموضوعاأهمي  
 .ةوالمشاكل الصحي   مرا عالجات األالبحث الطبي  عن 

ة التغذية البشري  ص في متخص  الط الضوء على دور سل  نقي م ونل، كيف ال مؤتمر التغذية األو   بالنظر إلىو  .2
، ةكلي  في الفي قسم التغذية  الذي تلق ى تنشئتهالتغذية خبير أو  ئي ةوجيا الغذاتكنولالخبير في دور الو والرياضي ة 
ة عد   اام  أي   الذي يمتد  هذا ل مع المؤتمر األو   مستنير عقلو  قلٍب كبيربخليل حلو الدكتور  الذي يديره هذا القسم

نتبي ن أن  ، مجتمعة المفيدة للواألسئلة البحثي   يتم  التطر ق إليها،تي لم يكن البع  المواضيع  الذي يستعر و 
الموضوع لم هذا  ن  إقول نفيس يوسف، جامعة القد  في  قت درجاتتإر ة الغذائي   التغذية والمواد   حول دراساتال

 ليست مضافةالدراسات في هذا المجال  ن  ا  و  اليومي ة، ي ةاإلنسان للحياةضروري  هولكن   إضافي ايعد موضوع ا 
 ة.على الساحة الدولي   قيمة ما زال يزداددبلوم ي إلى ؤد  ت هاولكن   خرآ دبلومإلى 



2 
 

هذا  تالمذةال يطرح ال  من النادر أالمدارس،  إلىن عن التوجيه الجامعي و المسؤول يتوج ه عندما ،قونيصد   .3
شباب واألقل  العلى اهتمام كثير ا تستحوذ  الجسم البشري  ب تتعل ق نشئةأي ت ألن   دراسات التغذية حولالسؤال 
 نظر ا ام  متقد   مكان ا تحتل  و  تلك المتعل قة بالتغذيةهي  األكثر زيارة اإللكتروني ة من بين المواقع . ويبدو أن  شباب ا

 التغذية.ب تهعالقيتعل ق ب شغف الذي ينتاب اإلنسان في مالل

الذي ة ن الصيدالني  ه  بدون منتدى الم   اة ال يمكن أن يتم  البشري  لتغذية إن  مؤتمر ا للصيدلة ومؤتمر ا آخر ل .4
في  الم ه ن منتدىد اعقإن بمكان الضروري  من و  المهم   أن ه من منه. وهذا يسمح لي أن أقول كيف ال بد   أصبح

 أنو  من جهة عر  منتجاتهاأن تشركات األدوية تسمح لدة فرصة جي   في الواقع إن ه يشك لة الصيدلة. كلي  
يس يوسف،  صاالت مع الشبابت  إ اأيض   جري ت   وهؤالء هم قادة الذين يتعل مون الصيدلة في جامعة القد 

 ة.نساني  اإلوكذلك في  في مجاالت عملهمالمستقبل 

 .رهعطشذا و  تهطاقبلبنان  دوم ا في الرب   أرزومنتدى جي د، وليغمرنا  أتمن ى لكم مؤتمرات جي دة


