
 

 

مداخلة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل تخريج شهادات 
مدرَّج  – ، في كلّية العلوم التمريضّية2018حزيران )يونيو(  26، في الدولة الفرنسّية في العناية التمريضّية

C – .حرم العلوم الطبّية 

 

ا بيننا مراكنأن  يوسف،، في جامعة القّديس يغمرنا فرٌح عامر  لتسليم اهذج حفل التخرّ  سعادة السفير، مترئسًّ
في وقٍت و في الواقع، . جينخرّ متة الجديدة من الهذه الُدفعإلى ّية التمريضالعناية ة في دولة الفرنسيّ شهادات ال

شهادات يس يوسف في بيروت ة من جامعة القدّ المدنيّ  كانت الشهادات التي ُتمَنح من الكلّيات من األوقات،
 شهادات الطبّ ة مثل الدولة الفرنسيّ   وهي أيًضا شهاداتبنانيّ ل سلطات التعليم العالي اللّ بَ ف بها من ق  رَ عتَ مُ 

 بمعهد اآلداب ة، وشهادات الهندسة، وتلك الخاّصةفرنسيّ  ، ثمّ 1914العام ى حتّ  ة وعثمانّيةفرنسيّ التي كانت 
ل نقطة التحوّ . المسؤولة عن منح الدبلومات المعنّية "ليون "، وجامعة وما إلى ذلكة، وكلّية الحقوق، الشرقيّ 

لبننة  حرًصا منه علىر رئيس الجامعة آنذاك، األب جان دوكروييه، عندما قرّ  1975عام في ال حصلت
، أو في لبنان التي اّتخذتها الدولة والنقابة، سواء في فرنساالقصوى الحماية  تدابير الشهادات، وحين رأى أيًضا

 .شهادات الجامعةبا حصريًّ  أن يلتمس إعتراًفا لبنانيًّا، مجلس الجامعةمع قّرر 

 ، باإلضافة إلى الدبلومة الطبّ التي كانت مدرسة تابعة لكليّ  ّيةالتمريضالعلوم ة ق بكليّ ومع ذلك، وفيما يتعلّ 
 بتاريخ ،ةة الفرنسيّ ة العامّ من وزارة الصحّ  ، بقرارٍ الذي لطالما كانت تمنحه، حصلت المدرسة على إذن بنانيّ اللّ 

التحّول خالل  إعادة النظر بهذا التقليد لم يتمّ . ة للتمريض، لمنح دبلوم الدولة الفرنسيّ 1948( مايو)أّيار  31
ضافة لممارسة مهنة قيمة مُ ك ة دائًماالفرنسيّ  الدولة دبلوم، واعُتب ر 1975العام  الذي حصل في

ن الدبلوم وكذلك األمر، نوع من جواز مرور لّلواتي يحمل "أوتيل ديو دو فرانس"مستشفى  فية ضالممرّ /ضالممرّ 
 المئات، أيًضا اليوم. كيبيكالة مثل مباشرة في ممارسة المهنة في فرنسا وفي البلدان الناطقة بالفرنسيّ   قبولهنّ ليتمّ 

ة غيرها من البلدان الناطقة بالفرنسيّ في تقديم الرعاية في فرنسا و  ضة يمارسن فنّ ما ثالثمائة إلى أربعمائة ممرّ ربّ و 
ودبلوم الدولة  ّيةالتمريضبقدر ما يتّم تقدير اإلجازة في الرعاية ، ةغة اإلنجليزيّ ة والناطقة باللّ العربيّ  البلدان ىوحتّ 

 معظم الطالبات صحيح أنّ . ةها مميَّز ألنّ  ميّ زةتالم اتالمهار و  ممتازةت الة وما يفترضه كتدريب على الكفاياالفرنسيّ 
 الدولة للحصول على دبلوم نفسه الوقت ّية يسعين فيالتمريض العلوم في ل على اإلجازةتي يسعين للحصو الّلوا
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خارج لبنان  ةقتصاديّ إنجاز ممتاز ليس فقط من أجل إنطالقة مستقبلّية إ في التمريض، ألّن اكتساب الدبلوم
روح يتها و ة معروفة بجدّ ضاتنا في إطار كليّ ضونا وممرّ ممرّ  التنشئة التي يكتسبهاأيًضا من أجل جودة ولكن 

 .مبادرتها

سعادة السفير الذي جاء يشهد لحضور الودّي والدبلوماسّي باله لوقٌت مميَّز في حياتكّن، الخّريجات العزيزات، إنّ 
 هاعيشالتي ناألحداث والفرص  الكثير منهذا الدبلوم، ولكن أيضا بالنسبة إلى لشراكتنا ليس فقط في سياق 

ذات األوجه المتعّددة ليست إال  هذه الشراكة .مستشفى أوتيل ديو دو فرانس ، وهي شراكة على مستوى امعً 
 على األقلّ بما أّن جامعة القّديس يوسف في بيروت كانت،  ةلفّض كانت م ة لطالماتاريخيّ ا لسياسة ستمرارً ا

دون من هذه الكلمة ال أستطيع أن ُأنهي . ى اليومحتّ  يستمرّ  ايسوعيًّ ا فرنسيًّا ة، أساسً المدنيّ بالنسبة إلى كّلياتها 
ة في سياق بناء العالقات مع الشركات وخاصة الشراكة بين كليّ  أن أذكر الفرصة التي تتوّفر في أّيامنا هذه

عادة التأهيل والرعاية في مركز إل 600ة التي تدير أكثر من الفرنسيّ  Orpéa "أوربيا"ّية وشركة التمريضالعلوم 
 التركيز على الجودة قبل كّل شيء،، Orpéa "أوربيا"شركة  سياسةتّتبع . في فرنسا وألمانيا أوروبا، وال سّيما

تبّين  مابعد. المجالفي هذا  ة بكّليتنا مع سياسة تدريب فاعلين مهنّييند سياسة ضمان الجودة الخاّص ما يوحّ ل
ضات الممرّ  أنّ  ّية وبعدما تبّين لهاالتمريضالرعاية ة في مجال دبلوم الدولة الفرنسيّ   جامعتنا تمنحأنّ لها 

توّجهت هذه  ،كّن يتمّيزن بكفاياتهّن ومهاراتهنّ  Orpéa "أوربيا"المتخّرجات من كّليتنا والّلواتي يعملن في إدارة 
 وّفرنا نصحيح أنّ . فرنسا وأوروبامن أجل من تونس ولبنان قادمات ضات ممرّ تنشئة  نحونا لتلتمس الشركة
من محتملة إلى البالد بعد فترة  تهنّ عوديجاتنا في المستقبل نحو توجيه خرّ نا سنحاول لكنّ للتصدير و  تنشئة

مساء . لما لبنان موجودباألمر الجديد، وستستمّر طاليست   مغادرة المهنّيينخارج مع العلم أنّ في الاإلقامة 
 همّ ح الباب أمام تعاون م، األمر الذي يفتOrpéa "أوربيا" أرسلته إلينا إدارة على خطاب عتُ ، وقّ بالذات أمس

ميكم اللتزامهم ومعلّ  ر عن امتناني للمسؤولين عنكم، أعبّ اءن األعزّ يجو ها الخرّ ، أيّ باسمكم. لبلدنا قّيمةومساعدة 
 .باإلنجازات العظيمة فعًمامشرًقا مباًل لكم مستق ًيا، متمنّ  الراسخاألكاديميّ 


