
بروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في جلسة إطالق أكاديميّة لكلمة ا
، في الساعة الخامسة والربع من 2021تشرين الثاني (نوفمبر)  19، في Pierre Fauchardبيار فوشار 

  يوسف.حرم العلوم الطبيّة في جامعة القّديس  –بعد الظهر، في كليّة طّب األسنان 

 

ها أكاديميّة حرم كليّة طّب األسنان داخل ستقبل، أن تفي بيروت إنّه لمن دواعي فخرنا، في جامعة القدّيس يوسف
، في العام Elmer S. Bestالشهيرة التي أّسسها الدكتور إلمر س. بست  Pierre Fauchardبيار فوشار 

على أنّهم ن ينتمون إلى طّب األسنان مّ بالجميل م، تحت ثالثيّة تحدّي النزاهة واألخالقيّات واالعتراف 1936
  األفضل واألكثر احتراًما في ممارستهم كما في أبحاثهم التطبيقيّة واألساسيّة.

مؤّسسة أميركيّة، يبدو أّن مصدر إلهامها الحقيقّي هو  Fauchardفي الوقت نفسه، إذا كانت أكاديميّة فوشار 

كما   Pierre Fauchardطّب األسنان الحديث بيار فوشار  أبوهو رجل فرنسّي من القرن السابع عشر، 
، حتّى من خالل دمج مالذًا لنا سنان. ال تزال الفرنكوفونيّةاأل ةجراحاسمه وكان أّول من تحدّث عن  شيريُ 

ذه ألّن ه نتقل من جيل إلى آخر. لذلك نحن مرتاحون جدايتربوّي  نهجٌ أكاديميّة أميركيّة للطّب، ولكنّها أيًضا 
  األكاديميّة تربط الفرنكوفونيّة بالعلوم األميركيّة.

كيف تحفّز األزمات  يتبيّن لنا، هتنفّس يصعبفي األوقات الحاليّة التي تتّسم بالصعوبة الشديدة وأحيانًا بهواء 
تشرين األّول  17شبابنا وكذلك العائالت، على االنتقال إلى دول ما وراء البحار وعلى الصعيد الدولّي. منذ 

من بينهم عدد  ،العالم من هذاستقرار في مكان آخر شخص غادروا لال 275 000، نتحدّث عن 2019(أكتوبر) 
الدولّي  ، لكنّ دوليّ ما هو  نحو توّجهن الطّب. هذه المّرة، نحن ال نهَ كبير من أطبّاء األسنان وغيرهم من أعضاء مِ 

التي   Pierre Fauchardأكاديميّة بيار فوشار  رائعة،هو الذي يأتي إلينا من خالل هذه المؤّسسة الدوليّة ال
  ت رواًجا في العالم.عرف

عين للِمنَح الدراسيّة  متلقٍّ  8000حاليا أكثر من   Pierre Fauchardتضّم أكاديميّة بيار فوشار  في موزَّ
في بلدان أميركا الجنوبيّة وأوروبا وآسيا وأستراليا.  65قسًما. يوجد خمسة وخمسون في الواليات المتّحدة و 120

األعضاء  هنا في جامعة القدّيس يوسف في لبنان. Fauchardالقسم األخير من أكاديميّة فوشار  تمّ إنشاءاليوم، 
منحة األكاديميّة،  صميمهم جّراحو أسنان وهم من بين أبرز الشخصيّات في مختلف مجاالت التخّصص. تّم ت

طّب األسنان وتشجيع اإلنتاجيّة المستقبليّة. يجب  مجال تكريم اإلنجازات السابقة فيمن أجل ، سميةعن طريق الت
  فيه طبيب األسنان.أن تكون العضويّة مدعومة من قِبَل القسم الذي يقيم 

على  فها نحنواألخالق واالحترام،  ،والتنمية ،واإلنجاز ،كّل عضو في األكاديميّة هذا الهدف وقيم القيادة فليحمل
وأعضاء  العميدةأيًضا. تهانينا للسيّدة  في بيروت مع جامعة القدّيس يوسف شتركةمأرضيّة مشتركة من القيم ال

يّة في االبتكار، وكذلك للدكتور أمين الزغبي، عضو ربومجلسها، وكذلك للكليّة بأكملها، على رغبتهم الت
  . كليّة طّب األسنانفي  ،األكاديميّة الذي عمل بجدّ لضمان افتتاح هذا القسم هنا في بيروت

للقسم الجديد هنا في مديًرا  كونك ، جّراح األسنان المعروف،Gaby Kaspo شكًرا لك، دكتور غابي كاسبو
  جامعة القدّيس يوسف في لبنان.

ه إصابتعام على اهتداء القدّيس إغناطيوس و 500في هذا العام اإلغناطّي الذي يحتفل فيه اليسوعيّون بمرور 
 Ad Majorem Dei:، ال يسعني إال أن أقول بصوٍت عاٍل Pampelune خالل معركة بامبلونا



Gloriam  :   في جامعة القدّيس يوسف  كليّة طّب األسنان في"من أجل مجد هللا األعظم"، ومن أجل مجد
 لبنان.مجد وبيروت 


