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كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في إطالق الفيزياء 
تشرين الثاني (نوفمبر)  16، في والمجّسات أجهزة االستشعاراإلشعاعيّة الطبيّة في برنامج الماستر في فيزياء 

  .Zoom، في الساعة الخامسة من بعد الظهر، على منّصة "زوم" 2021

 
  السيّد معين حمزة، أمين عام المركز الوطنّي للبحوث العلميّة ممثًَّال بالدكتور عمر الصمد، حضرة

  حضرة السيّد ريشار مارون، عميد كليّة العلوم،
  نزيه غاريوس، مدير مستشفى جبل لبنان، دكتورحضرة ال

  نس،حضرة السيّد إيلي نصر، رئيس قسم العالج اإلشعاعّي في مستشفى "أوتيل ديو دو فرا
  حضرة السيّدة ماري عبّود، رئيسة قسم الفيزياء،
  أصدقائي األعّزاء، المعلّمين والطالب األعّزاء،

 

 

 االستشعار اإلشعاعّي ضمن الماستر في فيزياء أجهزةالعالج حيّي إطالق الخيار : فيزياء أّوًال، أودّ أن أ
  .في بيروت التي أطلقتها كليّة العلوم في جامعة القدّيس يوسفوالمجّسات 

فيزياء الطبيّة لهذا العام هو توصيل دور علماء الفيزياء الطبيّة للجمهور. نحن الخاّص بالموضوع اليوم العالمّي 
  التقدّم التقنّي.إنّه تطّور : يفي مجال علمّي 

 ةمتحفّظ اعرفها أحد، ألنّهي! من دون أن  نساءل والاهناك بعض الِمَهن المفيدة جدا والضروريّة لصّحة الرج
  .بقّوة ةحاضر اللغاية ولكنّه

نّي وال يمكنني الخوض فيها : عالوة على ذلك، أوضح تخّطابالطبع، لن أخوض في التفاصيل العلميّة التي ت
  ألورام !ل القاتلة إلشعاعاتا من يبثّ هو  ء اإلشعاعيّةفيزياطبيب الأّن  تُ زمالئي األمر جيّدًا. فهم

والمتخّصص في الفيزياء  هذا الدور الذي يقوم به عالم الفيزياء الطبيّة، على بضعة أشهرقبل لقد اضّطلعُت جيّدًا، 
وأطلق ذات يوم  صعاباإلشعاعيّة في مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" عندما تغلّب البروفسور إيلي نصر على ال

األشخاص المناوبين غادروا أو إنذاًرا صارًخا ! نحن نغلق الخدمة في حالة عدم توفّر الفيزياء اإلشعاعيّة ألّن 
 تّم االتّصال بعميد كليّة العلوم، المسؤول عن تدريب هؤالء الفيزيائيّين في األشعّة ؛ هم على وشك الهجرة.

المهارات الالزمة  لكي يكتسب الفيزيائيّ   المالحظة األولى، هناك نقص في المجال والتدريب يستغرق وقتًا
وممارسة مهنته. لم أترك األمر وطلبُت أن تتولّى كليّة العلوم مسؤوليّة على شهادته  لكي يحصلالعتماده، و

تدريب فيزيائيّين قادرين على مواجهة تحدّي استمراريّة العمل في مستشفياتنا. بقيُت أطرح السؤال للتأّكد من أّن 
  .يبصر النور كّل شيء يسير على ما يرام وأّن التدريب بدأ

ب بها  CNRS الوطنّي للبحث العلميّ  التعاون مع المركز حيّيهذا التدريب، أ إطالقمن أجل  والشراكة المرحَّ
، وكذلك مع CNRS الوطنّي للبحث العلميّ  المركزو في بيروت بين كليّة العلوم في جامعة القدّيس يوسف

  يكون مثمًرا لكم جميعًا.أن آمل وهو تعاون مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" ومستشفى جبل لبنان، 

بروكسل  Jean-Saintمن عيادة سان جان  Michel Van Dycke أودّ أن أشكر الدكتور ميشال فان ديك 
Bruxelles الذي سيُعقَد للتّو. بلجيكا، على المؤتمر  
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 تهانينا لكليّة العلوم على هذه االستجابة السريعة وعلى قدرتها على االبتكار في وضع البرامج التي تلبّي احتياجات
 البالد.


