
ي منتدى األبحاث عن كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، ف
آذار  09كلّية الطّب، يوم السبت الواقع فيه  –في مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" علم األورام السريرّي 

 )مارس(، في الساعة التاسعة من قبل الظهر، في قاعة محاضرات فرانسوا باسيل.

 

، "منتدى هذا المنتدى هماوتنظيم هما، على إعدادHampig Kourié كورييه غان وهامبي، جوزيف قطّ طبيبينأوّد أن أهّنئ ال
 الكبار. طّباءمنتدى األبأهمّية  أقول إّنه ُيعَتَبرواسمحوا لي أن  ،بكّل دّقة ،الشبيبة"

 ّما يتمّ ع رائعةشهادة . للغاية ااس  حسّ  اموضوع  التي تتناول ة لألجيال القادمة في مجال األبحاث السريريّ  بتنشئة رائعة األمر يتعّلق
ثير ي ذاوه، جّديةاليقظة و الفين في غاية وهيئة محلّ ط، المتوسّ  المستوى  : مستوى العروض أعلى بكثير من بين األجيال هتناقل

بها،  وادة يمكن أن تفخر معرفة جيّ  ال بلدة إلنتاج المعرفة، هذا النوع من المنتديات هو وسيلة جيّ  أستطيع أن أقول إنّ . اإلعجاب
 بنانيّ على المستوى اللّ  بالتقديرحظى معرفة ت .ستشهاد بهااإل ، كما آمل، من خالل المنشورات التي تمّ صبح ملموسةمعرفة ست

 .المرضىة في مجال صحّ  ون تعمل مكة أنّ خاّص 

ا. المستشفىو  الكلّيةعلى مستوى  ةيدجّ  هي بحالة  : فاألبحاث  اليوم ليس نشاط ا هامشي ا ا المؤتمرهذ  اهنّ أ ؤّكدأستطيع أن أ أيض 
 ؛في بيروت جامعة القّديس يوسف تعكسها رائدةصورة تشّكل 

 "كواكاريلي سيموند"التي سمحت لكّليتكم بالدخول في التصنيف الدولّي لكلّيات الطّب وفق ا لتصنيف هي هذه الصورة الرائدة 
Quacarelli Symonds  ، ّكلّية طّب معروفة في جميع أنحاء العالم،  7000من أصل  451المرتبة البارزة، المرتبة الـ  لتحتل

إنشاء مركز  عأفضل م مرتبة تتبّوأس كّليتكم د من أنّ أنا متأكّ  .ي التصنيفتّم قبولها ففقط كلّية  994 ،رقمهذا ال من مع العلم أنّ 
 إطار تعليميّ ا توفير ب منّ ومع اعتماد ضمان الجودة الذي سيتطلّ  HDF مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" ة فياألبحاث السريريّ 

 .ةللكليّ  واسع النطاق

تستطيعون  كذاهو مستقبل لبنان،  أنتم ،األعّزاء اء الشباباألطبّ  ّيها، أمنفسكأالعمل على  استمّروا في: م ال أستطيع إال أن أقول لك
 جامعة القّديس يوسف وكلّيتكم. نموت تأّلق، ومن خالل هذا التحقيق ذواتكم وتتأّلقوا

 

 


