
 

 

شهادات الدكتوراه في  سليمجامعة القّديس يوسف، في حفل تكلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس 
 3معهد العالج الفيزيائّي في كلّية الطّب، يوم الجمعة الواقع فيه  لطالبفعة األولى(، العالج الفيزيائّي )الد  

 ، في مدرَّج بيار أبو خاطر )حرم العلوم اإلنسانّية(.2016حزيران )يونيو( 

 

تحّق االحتفال بها مناسبة تسفال ،من حائزيها ولىاألدفعة ال إلى الدكتوراه في العالج الفيزيائي تّم تسليم شهادة
طبيعّي، من المسار األكاديمّي الثالث سنوات جامعّية  عادلسنتين مفعمَتين بالعمل، وهي ت! بعد  مثلىوبطريقة 

من شّدة التعب ولياٍل  من الجبين المتصّبب عرق وال المضنية جهودااللتزام في الدراسة والب مفعمين تينسنبعد 
بعددكم الكامل، مزّودين بشهادة  ،تسعينال دامسة وحالكة من السهر، ها أنتم أّيها الدكاترة في العالج الفيزيائي

 ، ها هياالمتحانكلل جوهكم التي انطبع عليها و والح على بان  ها إّن الفجر ة أو السريرّية،الدكتوراه المهنيّ 
 .نتظرةمتحانات وتسّلم الشهادة الم، فرح انتهائكم من االافرح   تشعّ مشرقة 

ا أعّزائي الطالب المتخّرجين من معهد العالج الفيزيائّي فكم، ال يسعني إال أن أهّنئ أمام هذا الواقع، ي أنتم جميع 
درب ا طويلة  والكّد ولكن باألخّص  العمل كلّية الطّب ؛ أوّد أن أرى من خالل الشهادة، ليس فقط لياٍل ساهرة من

لحوادث التي رّي واالجسد البشب هّم ليس اكتساب معارف إضافّية تتعّلقالتنشئة الفكرّية ! األ ة جّيدة منوركيز 
تلك الكفاءات التي تسمح لكم في مرحلة  العالجّي، بل األهّم يكمن في وتقنّيات التدّخل اله يمكن أن يتعّرض

 الجسد البشرّي.  الدكتوراه أن تتدّخلوا كما يجب من أجل عالج

ا  أولئك الذين جاؤوا من الخارج أمام هذا الواقع، ال يسعني إال أن أهنئ معّلميكم القادمين من لبنان ولكن أيض 
فعة األولى وفق ا للقواعد فخرنا ألّننا أنشأنا هذه الد   ناالعمل الجاّد والذين يشاركون ات دراسّية تتضّمنوأعطوكم حلق
ا سيستلم مثلكم شهادته، أعني بكالمي مديرة معهد العالج الفيزيائّي السّيدة  األكثر دّقة ! كيف ال أشكر شخص 

اء من فاعلي الخير بغية إطالق هذه ر التي نجحت في العملّية التي قامت بها تجاه الشركنسرين عبد النو 
شهر دراستها التمّكن الجّيد ليس التضحية والبصيرة بحيث اكتسبت خالل أبالكثير من  ،الدكتوراه ، شهادةالشهادة

 وراه !حسين قدراتها في إدارة الدكتكيفّية تفي فّن المعالج الفيزيائّي فحسب بل في 

جعلتها مختلف  ،الممارسة العالجّية التي تؤّهل حائزها علىأّيها األصدقاء األعّزاء، نحن نعلم أّن هذه الدكتوراه 
العالج لممارسة فرضه المكتب األميركّي للعالج الفيزيائّي  وشرط ا المنّظمات الدولّية للعالج الفيزيائّي إلزامّية

تبقى جامعة القّديس يوسف حاضرة ومستعّدة لمواجهة تحّديات  .2020 وذلك قبل ،الفيزيائّي في سياق سريري 
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دارة الشؤون الصحّية وكذلك األمر  من كثافة الطلبات بشأن المعالجة بالعالج  مواجهة المشاكل المتأّتيةالعولمة وا 
ا  الفيزيائّي. وهكذا نستطيع أن نقول إّن لبنان وجامعة القّديس يوسف سباق التصنيف، في للنجاح مؤّهالن جّيد 

آمل أن تكونوا قد استفدتم  دة على صّحة الكثيرين.مفيبفضل جودة هذه الدكتوراه في العالج الفيزيائّي ومفاعيلها ال
 ايمان في قدرات المعالج الفيزيائّي. ةج لحظعال  بالنسبة إلى المجتمع الطّبي والم   نشئة اإلضافّية فتكون من هذه الت

 متخّرجين والمتخّرجات، أّيها األهل واألصدقاء الكرام،أّيها األحّباء الدكاترة ال

إّنها مناسبة لها معنى الحدث، فهذه هي المّرة األولى التي يتخّرج فيها تسعون من الدكاترة الممارسين للعالج 
صة الفيزيائي من جامعتنا ومن معهد العالج الفيزيائي في كلّية الطّب العاملة في جامعة القّديس يوسف. إّنها فر 

كبيرة لنا جميع ا ولكم أّيها األهل الكرام بأن تكون هذه الدفعة األولى من الدكاترة شعاع ا منير ا له وقعه وتأثيره 
في عالم الطّب العالجي الذي أصبح له الحّيز الواسع في وطننا اللبناني. فيا أّيها المتخّرجون كونوا كالخمير 

والدّقة العلمّية حيث يتلّهى آخرون بقشور المعرفة، كونوا صوت في العجين، كونوا خميرة المهارة والكفاءة 
الضمير الحّي األخالقي في التعامل مع المريض وال تنظروا إليه فريسة تؤكل منه الفواتير الحّية بل انظروا إليه 

حيث تهتّمون  ،كّرم اللـه كتبه ،كاإلنسان المتأّلم الذي هو بحاجة إلى شفاء ومعاينة، وكونوا نداء اإلنجيل والقرآن
المهم آب ال سند لهم وال بوليصة تأمين وال من يهتمّ  نفي رسالتكم بالفقير والمعوز والهامشي بين الناس الذي

وأوجاعهم. أقول لكم أّيها األهل هنيئ ا لكم بأوالدكم وزوجاتكم وأزواجكم، وأقول لكم أّيها األحّباء المتخّرجين، أنتم 
من قاعدة قدامى الجامعة اليسوعّية فال تنسوا فضلها عليكم ووّحدوا صفوفكم بأن تكونوا حلقة اليوم أصبحتم 

واحدة من أجل لبنان العلم والثقافة والعيش المشترك وقيم الجمال والخير والمحّبة والمصالحة. وأقول لك  أّيتها 
لى لبنان الجامعة هنيئ ا لك بأن تكوني األم الحاضنة واألم المغذّية واألم الم رسلة أبناءها إلى العالم الواسع وا 

 الحّق واإليمان والعنفوان، لبنان األخضر العظيم بأرزه.

 


