
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في اللقاء الذي تّم في 
الثالث للِمَهن  نتدىدة في الصيدلة" وكذلك إلى المكلّية الصيدلة والذي يحمل عنوان "اإلبتكار العالجي والريا

في كلّية الصيدلة، برعاية وحضور معالي الوزير مروان حماده، وزير التربية والتعليم العالي، يوم اإلثنين 
من حرم العلوم  Cمن قبل الظهر، في المدّرج  11، في الساعة 2017أيار )مايو(  22الواقع فيه 

  الطبّية.
 

 

من أجل رعاية هذا الحدث السنوّي في كلّية  ،في بيتنا الكبيرأن أرّحب بكم بيننا،  ،وزيرال يسّرني، معالي
 حّثكم على العملوزارة التربية والتعليم ت مع العلم أنّ  جهوزّيتكم في تلبية الدعوةعلى  أشكركم. المئوّية الصيدلة

. الصدورتأّخر في النتخابات لقانون جديد  من أجل بلورةلضغوط واالجتماعات واللقاءات ا بسببليل نهار 
يمكن أن  دة للقابالتمدرسة جيّ وأيًضا لصيدلة لدة ة جيّ كليّ  ،وزيرمعالي ال ،لدينا األخير هذا العمل من أجل
 .في هذا المسعى متساعدك

كلمتان  ماه" ة الصيدلةكليّ  في نه  لم  الثالث لمنتدى ال" كذلكو " وتنظيم المشاريع في الصيدلة االبتكار العالجيّ "
أن نقول  همّية بمكاناليوم، ولكن من األ فترت ي هذا ارتباط بين يس هناك منما يبدو لعلى . أساسّيتان للقائنا

يمكن  مجال م ه ن الصيدلة صحيح أنّ . رياديًّا يصبحو  رياديًّايكون أن  يه يّ هات مهنة الصيدلجّ و ت إحدى نّ إ
صناعة  أنّ  تبّين لناكثب، يعن إليها ، إذا نظرنا إال أّننا. محدود جالمك للوهلة األولى ايهر إلنظ  أن ي  

 قفامن جانبكم اّتخاذ مو ب تتطلّ  مهّمةرات تغيّ ملتغييرات و  انخضعي هاتوزيعى وحتّ  دويةمستحضرات األ
جراء و   يصة هر المتخّص الماستوشهادات ، جاالتا في بعض المعميقً  عن التوّغل ناهيكعة سّ و مدراسات ا 

 اأكاديميًّ  هدًفا عينبغي أن يكون التنوّ ن األخرى، ه  الم   كما هو الحال في. المرء ةصيّ شخ تعزيزلد جيّ  مسعى
ال تزال في صورة الصيدلي  صحيح أنّ . ف مع األوضاع الجديدةل والتكيّ بالتنقّ  رتبطم تنّوعهذا الف، امعرفيًّ و 

بحيث  اإلختفاء ىأو حتّ  التالشي ه الصورة تميل إلى، ولكن هذنئزبااد لخدمة اليقف وراء العدّ ذلك الذي  لبنان
 هو الذي يعمل في، و والقانونيّ  العمل اإلداريّ في مجال  همهاراتالناجح هو الذي اكتسب  الصيدليّ  أنّ 

شركات ل كون مندوًباأن ي في فنّ  بتدرّ  الذيشهرة في مجال البحوث أو  اكتسب الذيهو ة، و الرقميّ  الصيدلة
المندوب يصبح ، و وزاراتوال دولال مندوًبا في بعض أو حّتى اآلخرين،اء والصيادلة األطبّ  إلى جانبكبيرة 

في  نغماسدون اإل من مندوب ليؤّدوا دور تركوا الممارسةاء أطبّ لقد رأيت . هذا المجال سلطة مرجعّية في
في مجال  وهو يؤّسس بداية عمله نفسه ريتصوّ أن ج الصيدلة ، يمكن لخريّ كذلك األمرو . ة الصرفالتجار 



. جديدة في هذا المجال مستحضراتأو العمل على  شرائّية وزبائن جدد سوق  البحث عناالستشارات و 
 ،ةكليّ ال في ا،رعاهتي توال دماج المهنيّ ناإل دائرة اي تدعمهالت المستقبل األعمال في ريادةحول المسابقة 
من أجل د لما يمكننا القيام به مثال جيّ  يه أنشأتها جامعة القّديس يوسف يالت Berytech "بيريتك"مؤّسسة 
في  2000عام الجامعتنا التزمت منذ ّن وهي ليست مفاجأة أل. زفي الجودة و التميّ  روح العمل الرائدتعزيز 

 . رائدة في إنجاز المشاريعجامعة  تصبحأشراكة وبالتالي ال

أن  ليّ إبالنسبة  الضروريّ من  ليوم للتفكير وتبادل المعلومات،هذا المنتدى وتنظيم هذا ا من أجل وضع أسس
 وا بذلوا جهوًدا كبيرة ليقومالذين  ة،عميدالدة واإلداريين، والسيّ  مينالمعلّ ة، كليّ ال في شخاصأشكر جميع األ

ا متدادً إ ون عت ب ر الذيني ي  معنا و  ون عملي نيذال شركاءالو  الشركاتأشكر  لي أالكيف . تنفيذ هذا الحدث السنويّ ب
 ألدويةلة اللبنانيّ صناعة التطوير  فذلك من أجل خبراءفاعلين و  إلى قّدمنا تنشئةإذا  فنحن، األكاديميّ  نالنشاط

 نايمكن روح البحث واالبتكار،بفضل لعمل، و هذا ا فبفضل. ةفي األسواق الخارجيّ نفسها بدأ في فرض تي تال
 .على ثقة من ذلكوأنا  ،التي ستصل إلى أوج مجدها هذه الصناعةوتعزيز  نّتجه إلى أبعد من ذلكأن 

فعة هذا العام الدراسيّ في  نيجيلخرّ الطالب اإلى  وّجهأن أت  مسبًقاأودّ  ، في كلّية الصيدلة 127 ؛ أنتم الد 
في دراسات  التنشئة الجّيدةبات لتلبية متطلّ  شخصيّ التزام  هي نتيجة مشهادتك ، ألنّ مونحن فخورون بك

كما  ،مين والطالبلجميع المعلّ بالنجاح ات أطيب التمنيّ بللمستقبل، و ات التمنيّ  أتوّجه إليكم بأطيب. صيدلةال
  .أسمى وأقوى  في ارتقاء   كلّيةأن تبقى الو  ايوم ناجحً أن يكون هذا التي اعرب عن أطيب تمنيّ أن أ   أودّ 


