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”القّديس يوسف“ تخّرج طالب العلوم الطبّية

صدى البلد  

احتفلت جامعة القّديس يوسف 
بتخريج طّالب حرم العلوم الطبّية 
ــك فــي حديقة الــحــرم، طريق  وذل
الشام، في حضور رئيس الجامعة 
ليسوعي، وجمع  ا ـــاش 

ّ
سليم دك

من العمداء والمديرين ومسؤولي 
الجامعة واألساتذة وأهالي الطالب. 

اش خالل الحفل الشهادات 
ّ
م دك

ّ
وسل

 تخرجوا من الكلّيات 
ً
إلى ٣٩٣ طالبا

والمعاهد التالية: كلّية الطب، معهد 
العالج الفيزيائي، معهد تقويم 
لنفسي  ا لتأهيل  ا لنطق، معهد  ا
الحركي، كلّية طب األسنان، كلّية 
الصيدلة، كلّية الصيدلة فرع علم 
التغذية وتنظيم الــغــذاء، معهد 
العلوم المخبرّية الطبّية، كلّية العلوم 

التمريضّية ومدرسة القبالة. 
توّجه دكــاش الى الطالب: ”إن 
 على أن مهمتكم لها 

ّ
قسمكم يدل

صون 
ّ
مــقــّدس ألنكم ستخل بع  طا

ــه الــجــســدي  ــع اإلنـــســـان مـــن وج

والــنــفــســي وألنــكــم ستقومون 
بشفاء المرضى، وهو عمل تعتبره 
. لذا اقول 

ً
كل األديــان عمًال الهيا

معكم أن هذه المهمة ليست هي 
ــا مــن هــو في  فــي خدمتي لكن أن

خدمتها“.

تنمية االختصاصات
ــاش : ”مــن المهم أن 

ّ
وتابع دك

تشاركوا بعد التخرج بالمؤتمرات 
المتخصصة وتنمية اختصاصاتكم 
ركوا  ن تشا وأ مة  بطريقة مستدا
بالبحث العلمي األساسي والتطبيقي. 
ــا أن تشاركوا 

ً
أيــض ومــن المهم 

بالدورات والمؤتمرات التي تعقد 
من أجل طرح المسائل المتعلقة 
بأخالقيات العمل الطبي، التي تسعى 

إلى الحفاظ على كرامة اإلنسان“.
اش :“في الوقت الذي 

ّ
وختم دك

تمر فيه المنطقة بوضع حرج لماذا 
نصر على العيش في لبنان؟ ألننا 

، ألن لدينا مهمة 
ً
نريد أن نعيش معا

وقضية هي المواطنة، التي تعني 
أننا لسنا مسؤولين فقط عن أنفسنا 

.“
ً
بل عن مصير األخرين ايضا

بناء العالقات
والقت باميال جنو، الحائزة المرتبة 
األولى على دفعتها في كلّية طب 
األسنان، كلمة باسم الطّالب، شكرت 
فيها كل من ساهم في إيصالهم 
الى هذه اللحظة التي تتّوج سنوات 
طويلة من الدراسة وبناء العالقات 

والمشاركة.
وبعد تالوة القسم الخاص بكل 
لــطــّالب  ا قبل  مــن  ومعهد  كلّية 
ـــى على  الــحــائــزيــن الــمــراتــب األول
اش الشهادات. 

ّ
م دك

ّ
دفعاتهم، سل

م ادوار حّجار جائزة البروفسور 
ّ
كما سل

جوزف حّجار ألفضل أطروحة لكل من 
توفيق حسن ودانييال حّداد وشيرين 

اتات من كلّية الطب.

ا الخريجين     البلد
ً
دكاش متوسط

دكاش: المواطنة تعني 

أننا لسنا مسؤولين فقط 

عن أنفسنا بل عن مصير 
ً
اآلخرين ايضا
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