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ا حمطهة هامهة من حمطهات العمل اجلامعيه  نعيشها اليوم مع هذه الندوة البحثيهة العلميهة يف  إّنه

 مشروع" إلطالق العامليهةبدعوة من وزارة الصحهة العامهة ومنظهمة الصحهة اجلامعة اليسوعيهة 
 امليكروابت مقاومة مكافحة برانمج ضمن امليكروبيولوجي الفحص جودة على التدريب

معايل وزير الزراعة الدكتور  يف جامعتنا وهي حمطهة هامهة أن نستقبل اليوم ."احليويهة للمضادات
ق لرعاية ب  الدكتور مجيل ج  ومعايل وزير الصحهة العامهة  ،فرهان دممثهاًل ابلدكتور حممه  حسن اللقيس

 يهةهر للمختربات يف علوم األحياء اجمل أتمني السالمةهذا املؤمتر املخصهص للبحث حول موضوع 
معنا مهمهات  فتحمال. وهذا شرف هلذه اجلامعة أن تستقبلكم صاحَب  املعايل امليكروبيولوجياأو 

، إاله أنهه يفيد انحية من واملتعلهِّم الذي يفيد التعليم اجلامعيه  ومشقهات وأهداف البحث العلميه 
ومنظهمة الصحهة  الربامج اليت تقودها وزارة الزراعة ووزارة الصحهة العامهة ،يف انحيته التطبيقيهة ،أيًضا

وابلتايل ترتده إجيابيًّا على املزارعني والعاملني يف الصحهة واملستفيدين منها وهم مئات  العامليهة
 .الصحهةمن املرضى وطالَب  اآلالف

يؤمهن الفائدة اجليهدة  للمضادات احليويهة ولألدوية الزراعيهة اجلراثيمموضوع مقاومة وال شكه أنه 
 ، هذا احلقل على املستوى العامليه . صحيح أنه هناك آالف الدراسات يفللكثري من املواطنني

ا تفيد الباحث يف لبنان على الصعيد املنهجيه  حيث إاله أنهه ال بده أن تقوم اجلهات اجلامعيهة  أّنه
بنايهة لله ايف خمترباهتا واملراكز املخربيهة احلكوميهة ابلبحوث الضروريهة على الساحة  بنانيهةالله  البحثيهة

 تستفيد منها بصورة قصوى. بنانه لتكون لدينا نتائج خاصهة ابلواقع الله 



امعات واملستشفيات اليت حتمل همه الوطن ة بني قطاع اجلإنه العمل سويه  ،ومن هذا الباب
قتصاديهة، إوهي اليت تريد أن تكون رسالة إنسانيهة أكادمييهة ووطنيهة قبل أن تكون مؤسهسة  ،واملواطن

خلري  والعلميه  هنه امل ي نيوبني القطاعات احلكوميهة هو العمل الذي يعطي النتيجة على املستو 
 ملا يرغب ويريد. الواعيذا مته هذا العمل بروحيهة الشراكة والفريق اجلميع خصوًصا إ

 إذ أشكر اثنية حضوركم معايل وزير الزراعة ومعايل وزير الصحهة، أثن على إرادتكما يف العمل إنه 
أشكر حضور وكالة  الشفافية.من أجل خري هذا البلد بقوهة الكفاءة وحكمة اإلدارة وإرادة 

شخص الدكتورة إميان الشنقيطي ومستشفى رزق واجلامعة األمريكيهة يف بريوت الصحهة العامليهة ب
جنة الوطنيهة وكذلك حضرات املدراء واالختصاصيني يف علوم األحياء والتقنيني إىل جانب الله 

للرقابة على جودة األحباث املخربيهة اجلرثوميهة. ولكم منها ألف شكر وشكر، أنتم مجيًعا الذين 
 قاء.ا الله تشاركون يف هذ

 عشتم مجيًعا.
 من أجل لبنان. عاش العمل البحثيه 


