
مذّكرة كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل توقيع 
صندوق الِمَنح الدراسّية إنشاء واّتفاقّية  ،والمعهد العالي للصّحة العاّمة Globemed شركة بين تفاهم

ص إلى طالب المعهد العالي للصّحة العاّمة، يوم األربعاء الواقع  كانون الثاني )يناير(  15فيه المخصَّ
 ، في قاعة مجلس حرم االبتكار والرياضة.2020

 

 ،Globemed حضرة السّيد خرما، رئيس ومدير عامّ 

 ،Axa حضرة السّيد روجيه نسناس، رئيس ومدير عامّ 

 أّيها األصدقاء األعّزاء،

 

وزمالئي من  ، dGlobeme إدارة خدمات الرعاية الصحّية شركة ب بكم جميًعا، مضيفينا منني أن أرحّ سرّ ي
، وكالهما  Globemed وشركةفي بيروت   جامعة القّديس يوسف ين بينت  فاقيّ الجامعة، لحضور حفل توقيع اتّ 

في  لينماعالمشترك لتدريب  نشاط أكاديميّ بق تعلّ االّتفاقّية األولى ت .ةة العامّ ص للمعهد العالي للصحّ مخّص 
المعهد العالي  ة لمساعدة طالبح الدراسيّ ن  صندوق للم   إنشاءع بهدف ق بالتبرّ تعلّ توالثانية  ،ةة العامّ مجال الصحّ 

عن رغبتك في  من النبيذ حيث أعربت   اأسً ك ن نحتسيحونر مناقشاتنا أتذكّ ؛  د خرماا سيّ شكرً للصّحة العاّمة. 
ة بشكل إدارة الشؤون الصحيّ بغية الالزمة  سة رائدة في تطوير األدواتكمؤسّ  ،المعهد العالي للصّحة العاّمة دعم

 .العالم العربيّ  أفضل، سواء في لبنان أو في

في  من تاريخ طويل من العالقات الجّيدة والشراكة مع جامعة القّديس يوسفض تندرجهذه المبادرة المزدوجة 
هي واحدة من أفضل شركائنا Globemed ومستشفاها، مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" ألّن شركة  بيروت

هذه المبادرة في صميم األزمة السياسّية  وااليوم أن تجعل مقّررتعلى مستوى مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس". لقد 
مؤّسساتنا ل هاونالتي تولالسائدة، وكدليل على الثقة  حالة األسىواالقتصادّية التي تهّز بالدنا، كدليل على تحّدي 

التنشئة األكاديمّية للُنخب في جامعتنا وكذلك في مجال الصّحة. نأمل أن نكون دائًما  في خدمة تستمرّ التي 
ّد جزًءا من تاريخنا والتي ساهمت في تشكيل تاريخنا لمّدة  عاًما، منذ تأسيس  145على مستوى مهّمتنا التي ُتع 

فكرة معكم ين االّتفاقّيت ين المبرمت ين . واليوم، يؤّكد لنا التوقيع على هات  1875جامعة القّديس يوسف في العام 



أّن الجامعة والمستشفى يتّم تقويتهما في مهّمتهما عندما يقومان ببناء جسور مع شركات بحجم شركة 
Globemedفي  راغبين. إّن مساعدة الطالب في سياق األزمة هو عمل واٍع وايجابّي حّتى يتسّنى للشباب ال

أن يحصلوا على دعم  ،الوسائل للقيام بذلك  تتوّفر لديهموال ،م في مدرستهاتنشئتهتلّقي االلتحاق بالجامعة و 
 ومستمّر. كبير

في  هاتين االّتفاقّيت ين مع جامعة القّديس يوسف  إبرامرتم  قرّ  ممن كّل قلبي، ليس فقط لكونك مأوّد أن أشكرك
 Globemed شركة  فريقو د خرما سيّ  .لمن أجل تحقيق نتيجة أفض بتعزيز شراكتنا مقمت من ألّنك، ولكبيروت

 العمليّ  والبحث العلميّ  ،دالتعليم الجيّ  في خدمة ياتتحدّ النا نواصل مًعا مواجهة من أنّ  واد، تأكّ الحاضرين هنا
لقيامها ، المعهد العالي للصّحة العاّمة دة ميشيل أسمر، مديرةشكًرا أيًضا للسيّ  .بنانيينة لصالح جميع اللّ والصحّ 

 اّتفاقّيةهذا الحفل و  هالتنظيم Fondation USJفريق كما أشكر  ة،األكاديميّ  ّيةفاقالتّ اإلبرام  تمهيد الطريقب
 ة.ح الدراسيّ ن  لم  لصندوق  إنشاء


