
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في افتتاح األمسية 
أّيار  8التي ضّمت رابطة قدامى كلّية الصيدلة في جامعة القّديس يوسف، يوم الثالثاء الواقع فيه 

 حرم العلوم الطبّية. –، في الساعة السابعة مساًء 2018)مايو( 

 

: مسية التي تندرج تحت عنواناأل هعن مدى سعادتي بأن أكون معكم هذ باإلعراب كلمتيستهل  أن أ د  أو 
م كيف .!" حدوات  إالقدامى ة كلي  اليجي خر   يا ،األجيال كل   المنتمين إلى"الصيادلة   تهاني   لي أال أقد 

هالدكتور كريكور ساهاكيان  رأسه وعلى رابطتكمنتخاب مجلس إدارة جديد لال  ناشكري وتقدير  كما أوج 
شعلة  عالي ا تي حملتالو  وال تتعب التي ال تكل   حلو دة ديزي السي   هاترئيسللفريق المنتهية واليته و لا جميع  

، بهذه الطريقة. جامعة القد يس يوسف في  وخدمة المجتمع الصيدالني  إلى جامعة القد يس يوسف  االنتماء
جامعة القد يس  تستطيع رابطات قدامىدة جي  الرؤية الو  ي  الذاتعطاء المن و ة واإلقتناع، طوعي  تالمن روح وب

م وتحقيق مشاريعها  !! وأحالمها يوسف التقد 

ئل العشريني ات من القرن الطب  في أواقدامى أي ها األصدقاء األعز اء، إن  رابطتكم التي نشأت مع رابطة 
تعزيز هذا اإللتزام، يجب من أجل !  تستحق  انتباهكم والتزامكم حت ى تكون دائم ا فخر ا لكم ولنا العشرين

 :على مجتمع من المجتمعات أن يضع نصب أعينه بعض األهداف 

يكفي أن  م يعدلأعضاء ناشطين فيها، كنتم و  جماعة مثل رابطتكم انتسبتم إلىكم إذا من الواضح أن  ( 1
ا النتمائتشك   الدراسة وصداقتنا خالل سنوات التنشئةفي مرحلة  ذكرياتنا إن   واقولت  نا.ل أساس 

ز صفوفنا، لكن هذا ال 2 ( من المهم  أن نقول إن  قيم النزاهة والتضامن والثقة المشتركة يمكن أن تعز 
. نضارتها ىعلوي الورود كل  صباح لكي تحافظ وتر  زرعة للحياة وهي مثل الماء التي تالقيم مهم  . يكفي

ا لكن يجب   .أن نبحث في مكان آخرعلينا أيض 

بشكٍل رابطتكم اليوم، وهنا نفهم بشكٍل أفضل الخر يجين الشباب بينكم وحت ى قدامى الخر يجين، فهمت ( 3
ياتأفضل ال ة للدعم المتبادل من أجل العمل،  تحد  المستقبلي ة من خالل رغبتها في أن تصبح منص 



2 
 

سيكون وضع قدامى الطالب في تواصل مع  .فة على المستوى العلمي  والتقني  والمعر وتبادل الخبرات 
 يمكنها تعزيز صفوفكم.مبادرة  ةمتضامن ةمهني   مجموعة تأثيرمن أجل تشكيل  اآلخرين

في جميع المجاالت، سيكون تطوير و في هذا السياق، في عالٍم يشهد على المتغي رات واالبتكار فقط ( 4
 اد  جي   طريق ا المستمر ة بالتنسيق مع الكلي ة والوفد من أجل التنمية المهني ة في رئاسة الجامعة برامج التنشئة

 .البعض نابعضخدمة الة في فع   لجعل رابطتنا وسيلة

 أصدقائي األعز اء،

نعمل طالب الصيدلة بمساعدة الجامعة. دعونا للقد أنشأت رابطتكم صندوق ا دائم ا لتقديم الِمَنح الدراسي ة 
ستكون شهادتكم لصالح التضامن  .على تعزيز هذا الصندوق ألن  طلبات المساعدة تزداد أكثر فأكثر

 .بعة دراستهماوتجاه مئات الطالب هؤالء الذين يحتاجون إلى مساعدة لمت

 طاب مساؤكم، تحيا رابطتكم وتحيا جامعة القد يس يوسف كي يحيا لبنان !

 


