
 شبكة اإلنترنت كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في نقاش عبر

سنة على إنشاء كليّة  40، بمناسبة اليوم العالمّي للتمريض ومرور 2021أيّار )مايو(  10في  (الويب)

 .1981العلوم التمريضيّة في جامعة القّديس يوسف في العام 

 

يتّخذ في هذه األوقات الحاليّة الرازحة تحت وطأة األزمات،  أيّار )مايو( 12اليوم باليوم العالمّي للتمريض في إّن االحتفال معكم 

ا بالنظر إلى المكان والدور الهائل والنوعّي الذي يتوّّله كّل من الممّرضة  كما في أوقات النضال والتضامن، طابعًا خاصًّ

باء داخل المستشفى، في سياق أزمة ماليّة واجتماعيّة رهيبة. يُستَهّل هذا اّلحتفال والممّرض ومساعد التمريض في مكافحة الو

، وهو عاًما 40، قبل 1981إنشاء مدرسة التمريض في كليّة العلوم التمريضيّة في العام باليوم العالمّي بحدث آخر، أّل وهو 

 مصدر فخر آلّلف الخّريجين وللجامعة...

، 1929تحتّل التنشئة على التمريض مكانة رفيعة في الجامعة وهي تستمّر في تطّورها ضمن مجمل الِمَهن الصحيّة. في العام 

في كنف جامعة القدّيس يوسف في بيروت التي شهدت إنشاء مدرسة الممّرضات المرتبطة بالقابالت القانونيّات،  تواجدت

وأصبحت بالتالي "كليّة العلوم  1981ت المدرسة على مكانة الكليّة في العام والملتحقة بكليّة الطّب العاّم حتّى حصل

في مونتريال  FSI؛ أي كليّة العلوم التمريضيّة الثانية الفرنكوفونيّة )الناطقة بالفرنسيّة( بعد كليّة العلوم التمريضيّة  التمريضيّة"

Montréal  لدبلوم الدولة الفرنسيّة رخيص لمدرسة التمريض للتحضير تّم الت 1948(. في العام 1978)التي نشأت في العام

الذي نعتبره مصدر فرح وفخر لنا، ولكنّه أيًضا مصدر قلق وهموم ألّن العديد من اللواتي والذين  في التمريض اّلستشفائيّ 

 يحملونه يسلكون طريق الهجرة بسهولة أكبر.

في المجال الذي ّل يتطلّب فقط أدوات مهنيّة ومعرفة محدّدة، بل  لتمريضوبالتالي، فإّن هويّة الكليّة مستوحاة من هويّة مهنة ا

يز يقوم بشكٍل أساسّي على قاعدة ثابتة للغاية من القيم اإلنسانيّة واألخالقيّة واّلجتماعيّة. يمكن أن تساعد التنشئة الجامعيّة في تمي

ا السبب تّم توجيه مهنة التمريض نحو الجامعة من أجل اّلحتياجات، وبناء المعرفة، وكذلك العودة إلى هذه القيم كمرجعيّة. لهذ

 (.Ducruet 1981توفير إطار لها ومنحها قاعدة إداريّة وأكاديميّة فريدة مقارنة بالتنشئات األخرى )دوكروييه 

القدّيس يوسف، وتحديثها بشكٍل مستمّر داخل كليّة العلوم التمريضيّة في جامعة  من هذا المنطلق، يتّم وضع البرامج التدريبيّة

كّل شيء، بوهي برامج تتيح لممّرضات وممّرضي المستقبل معرفة مهنتهم باإلضافة إلى المعنى الذي يجب أن تحمله. يتّم القيام 

في كّل من الكليّة والجامعة، بحيث تؤدّي الممّرضة ما نعتبره قيًما أساسيّة تتمتّع بها المهنة وهي : إحترام اآلخرين في معتقداتهم 

الوجه الحزين، واللطف مع المريض مالمح تزاماتهم، والجهوزيّة لالستجابة لجميع التوقّعات عند ظهورها، ومنع إظهار وال

وابتكار إجابات جديدة لألسئلة والمشكالت التي تظهر دائًما هنا أو هناك )األب شاموسي  ،قرارالوعائلته، والقدرة على اتّخاذ 

Chamussy ،2006). 

من هذا المنظور، اتّضح لنا أّن التنشئة على التمريض ّل يمكن أن تقتصر على تعلّم وصفات جاهزة. في هذا التخّصص، كما في 

؛  ّل يمكن أن يكون هناك تعليم جامعّي بشكٍل عاّم بدون القيام بالبحوث األكاديميّة من الضروري أن يأخذ البحث مكانه.غيره، 

 ون هناك ممارسة لمثل هذه المهنة بدون القيام بالبحوث.وكذلك األمر، ّل يمكن أن تك

، تعمل كليّة العلوم التمريضيّة جاهدة لتعزيز البحث وإلطالق الدكتوراه في العلوم يّ البحثالمجال  عن طريق عملها على تطوير

 ،مجلس الجامعة المصغَّر، وافق أيًضا 2021آذار )مارس(  22في  التمريضيّة التي وافق عليها مجلس جامعة القدّيس يوسف. 

على إنشاء مختبر أبحاث داخل الكليّة. يهدف هذا المختبر إلى تزويد طالب المرحلتين الثانية والثالثة واألساتذة الباحثين  ،باإلجماع

لعملّي في بمنّصة لدعم أعمالهم البحثية. إّن إنشاء مثل هذا المختبر سيجعل من الممكن المساهمة في النهوض بالمعرفة والتطبيق ا

والتدريبيّة التي تؤثّر على بعضها البعض من أجل توفير  ،المجاّلت األربعة للممارسة التمريضيّة السريريّة، والبحثيّة، واإلداريّة

 خدمات عالية الجودة تلبّي احتياجات السّكان الصحيّة.

لصحيّة، أن تكشف عن الدور األساسّي الذي تلعبه التي تّم تسليط الضوء عليها منذ ظهور الجائحة ا اإلدارة التمريضيّةإستطاعت 

الممّرضات وكذلك الممّرضون في الحفاظ على صّحة السّكان وتعزيزها. نحن نختبرها كّل يوم في المركز اّلستشفائّي الجامعّي 



بتة، والقيم اإلنسانيّة . كّل هذا بفضل تميّز التنشئة التمريضيّة، والمهارات المث Hôtel-Dieu de France "أوتيل ديو دو فرانس"

 الجسم التمريضّي تماشيًا مع اّلبتكار في هذا العالم الكبير المفعم بالتجديد واإلبداع. تي يشهد لهاال

ج بالحصول ضمان الجودة" هو الشعار الذي اختارته جامعة القديس يوسف من أجل عمليّة لتقويم من أجل التطوير"ا ، والذي تُِوّ

. تّم اختيار هذا الشعار حاليًّا أيًضا من ACQUINمن قِبَل وكالة "أكين"  2019على اّلعتماد المؤّسسي غير المشروط في العام 

ن وضم  Montréalمن جامعة مونتريال  FSIالتي تعمل مع أساتذة من كليّة العلوم التمريضيّة  FSIقِبَل كليّة العلوم التمريضيّة 

إطار مشروع "مهارات للتوظيف ضمن الشراكة الجامعيّة الفرانكوفونيّة المغرب/لبنان"، فأّسست لثقافة الجودة والتقويم الذاتّي 

وتقويمّي وتشاركّي بهدف الحصول على اّلعتماد التخّصصّي من وكالة  اإلجازة والماستر وفقًا لنهج فكريّ منهَجي لبرامجها في 

 .2022م دوليّة، حتّى حلول العا

هجرة أفضل المهنيّات في جامعتنا نحو آفاق  معاناةفي هذا الوقت الذي نحتفل فيه بصورة الممّرضة، ّل يسعني إّل أن أستحضر 

الجحيم، وهذا ما ّل  توّجه نحووال الواقعة في فّخ األزمات لدرجة قطع العالقة معهاومكافأة من آفاقنا ورحابة أخرى أكثر ترحيبًا 

 نحن نواصل الكفاح من أجل العيش والبقاء.، فأتمنّاه أبدًا

هذه هي الصورة التي تقدّمها لنا مهنة التمريض اليوم. تّم اجتياز بعض المراحل، وّل تزال هناك مراحل يجب تخّطيها. أتمنّى أن 

 .هذه المسيرة الجديدة آفاقحماسكم، في السنوات القادمة، على اكتشاف يساعدكم تساعدكم مثابرتكم و


