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ا ملناسبة صناعة األشكال  مجيلة أن جنتمع مًعا اليوم لتسليم شهادات املاسرت يف إّنه

 Master en Cosmétologie Industrielle et) التجميليهة واجللديهة الصيدالنيهة

Dermopharmacieللبنانيهة (، وهو دبلوم مشرتك بني كلهيَ ََت الصيدلة يف جامعتينا ا
ذه هلاملني احل ،واليسوعيهة. فالتهاين كله التهاين لكم أعزهائي الطلبة املتخرهجني اليوم

ست ،الشهادة الَت من قيمتها فهي مل تفقد من أمهيهتها و  ،2013يف السنة  وإن أتسه
 شيًئا، ال بل زادت قيمتها قيمة ألسباب وأسباب.

األشكال التجميليهة واجللديهة مل يفقد بريقه وال ملعانه مع يف صناعة فهذا االختصاص 
م، ال بل إنه هذه الصناعة تطوهرت وهي حتتله قسًما غري يسري من االقتصاد  األّيه

ا على حدهٍّ سواء، فاجلمال مرغوب به الصيدالين شرًقا وغرًًب وعند النساء والرجال أيضً 
ويزيد هذا املاسرت تقديًرا وقيمة، مشاركة خمتربات بيار فافر  يف كله األعمار واألجناس.

الَت هي من أفضل املختربات لصناعة األشكال التجميليهة وهي متده املاسرت أبفضل 
 خرباهتا واكتشافاهتا.

ا هو ضمانة جودة ومتيهز وامتياز،  وهذا ما نتحقهق والتعاون بني الكلهيتني واجلامعتني إّنه
يف هذا الدبلوم ويف غريه من الشهادات املشرتكة بني اللبنانيهة واليسوعيهة. ويف أساس منه 



جناح هذه الشهادة على مستوى اجلامعتني، هناك الَدور الرائد الذي يقوم به كل 
ه إليهم الشكر ملا بذلوه األساتذة واال ختصاصيهني يف هذا اجملال، الذين ال بده أن نوجه

وال ننسى ويبذلوه حىت أتيت نتائج هذا الربانمج على قدر رغبات الطالهب وطموحاهتم. 
من حاملي هذه تني األوىل والثانية وحنن اليوم أمام الدفع ،الذين خترهجوا واللوايت خترهجن

يف التجميل واجلمال، مجال  هلذه الشهادة  والسفريات هم خري السفراء، فالشهادة
 ىل جانب اجلمال اخلارجي. اون مًعا، ومجال الداخل والباطن إالدراسة مًعا ومجال التع

ي صنعته ذاتريخ الثقافة والعلم واجلودة، ال هو هبيه  وهذه الشهادة هي جزء من اتريخ
يس يو  سف، فمن غري اجملهول أنهه إذا كان وتصنعه مًعا اجلامعة اللبنانيهة وجامعة القده

التنافس بني اإلرساليهات الربوتستانتيهة والكاثوليكيهة هو الذي أدهى إىل إنشاء اجلامعتني 
األمريكيهة واليسوعيهة يف القسم الثاين من القرن التاسع عشر، فإنه نضال الطالهب يف 

جلعل التعليم العايل جمهانيًّا  ،اريخكما يقول الت  ،التعليم العايل وجلُّهم من اجلامعة اليسوعيهة
العليا من قبل الدولة اللبنانيهة. وطالهب هو الذي أدهى إىل أتسيس دار املعلهمني واملعلهمات 

هم الذين أعلنوا االضراب  1951و 1950هذه الدار مع طالهب اليسوعيهة يف السنة 
الحًقا حىت تصاعد عدد الكليهات  سبحةىل إنشاء كليهة الرتبية وكرهت الممها أدهى إ وقتها

الفؤاد وهو  ،الدكتور فؤاد افرام البستاين األوهل للجامعة اللبنانيهةسريًعا. والرئيس والطالهب 
كان من الروهاد يف اجلامعة اليسوعيهة واليوم يكمل املسرية الدكتور فؤاد أيهوب،   ،األوهل

ذ أنهه حيمل شهادة الدبلوم اجلامعي وهو من خرية قدامى اجلامعة اليسوعيهة إ الثاينالفؤاد 
يهة الطبه يف ات التابعة لكليزال خبريًا يف وحدة أمراض اجلينال و وكان  ًبتولوجيا الفميف 



يس يوسف نعمل مًعا لتخريج أفضل حاملي الشهادات اللذين ها حنن ف .جامعة القده
 يف سوق العمل. ومكاّنم واللوايت هلم مكانتهم 

كمف نعمل مًعا بروح وطنيهة واحدة لدفع التعليم العايل إىل  ،حضرة الرئيس ،نحن وإّيه
األمام وتزويد املتعلهمني أبفضل األدوات فيكونوا روهاًدا مميهزين يف عملهم ومتخرهجني أوائل 

 يف أوساط مهنة الصيدلة وكذلك يف برامج تعليميهة وحبثيهة مشرتكة.
دة  العلميهة املشرتكة يف اجملاالتخرباتنا  فالباب مفتوح أمامنا، سيهدي الرئيس لتفعيل املتعده

والشبكات  االتهصاالت، واملاسرت يف التليكومكاملاسرت يف شبكات   ةوملتابعة براجمنا املشرتك
دة وهذه املاسرتات هي ع  لى مستوى كليهَتواألمن السيبريي واملاسرت يف الطاقات املتجده

ا نستطيع إعادة تفعيل املاسرت يف العلوم وإنشاء برامج حديثة مشرتكة وإقامة  اهلندسة ورّبه
ة واالستفادة  الندوات والتدريب املشرتك لطالهب الدكتوراه ممها يتالءم واحلاجات املستجده

يف كلهيهَت اجلامعتني. وهكذا نستطيع االستمرار يف إقامة هذه من التقنيهات املتطوهرة 
ءات السعيدة لتسليم الشهادات املشرتكة مًعا ملا فيه خري هذا الوطن وعزهة أبنائه. اللقا

فلبنان العلم والثقافة والتعليم اجلامعي العايل النوعي نبنيه مًعا ونفرح مًعا ًبلرأمسال الذي 
م من هذا الرأمسال العلمي، فهنيًئا لكم الفوجنينبنيه ونكوهنه مًعا ولدينا أمام  نا ّنوذج متقده

 ! يف صناعة األشكال الصيدالنيهة التجميليهة املاسرتمن األوهل والثاين 
 عشتم،
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 عاش لبنان.


