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بتخريج  يوسف  القديس  جامعة  إحتفلت 
ب العلوم الطبّية في حديقة الحرم، طريق 

ّ
طل

البروفسور  الجامعة  رئيس  بحضور  الشام، 
م البروفسور 

ّ
اش اليسوعي. وقد َسل

ّ
سليم دك

 404 إلى  الشهادات  الحفل،  خلل  اش، 
ّ
دك

ب تخّرجوا من الكلّيات والمعاهد التالية: 
ّ

طل
كلّية الطب، معهد العلج الفيزيائّي، معهد 
النفسّي  التأهيل  معهد  النطق،  تقويم 
الصيدلة،  كلّية  األسنان،  طب  كلّية  الحركّي، 
وتنظيم  التغذية  علم  فرع  الصيدلة  كلّية 
الغذاء، معهد العلوم المخبرّية الطبّية، كلّية 

العلوم التمريضّية ومدرسة القبالة. 
األطّباء  بدخول  الحفل   

ّ
إستهل

واالختصاصيين من مختلف المهن الصحّية، 
ثم النشيد الوطني اللبناني. وألقى البروفسور 
ب على تخّرجهم، 

ّ
اش كلمة هّنأ فيها الطل

ّ
دك

باولي على  باتريس  الفرنسّي  السفير  كر 
َ
وش

قبوله ترؤس حفل التخّرج.
أّنه  الفرنسّي  السفير  اعتبر  جهته،  من 
تعليم  مؤّسسة  تكّرمه  أن  رح 

َ
وف له  رف 

َ
ش

َ
ل

 
ً
دورا وأّدت  مهّمة،  لقَيم  وحاملة  عريقة  عاٍل 

اللبنانّية  العلقات   ال سّيما على صعيد 
ً
بارزا

ب المتخّرجين 
ّ

الفرنسّية. ثّم توّجه إلى الطل
بالقول: »تغادرون اليوم نحو آفاق جديدة في 
وأنتم  تغادرون  ومشرذمة.  دة 

ّ
معق منطقة 

مهنّية   
ً
قيما تحملون  عّدة،  ير 

َ
خ تحملون 

 »
ً
»مَعولما العالم  أصبح  وقت  في  وأخلقّية 

ق«.
ّ
ويعاني البغض والتمز

بعد ذلك، توّجه بالكلم إلى رئيس الجامعة 
 عند تفاصيل 

ً
اش متوقفا

ّ
البروفسور سليم دك

كلمه  واختتم  الغنّية،  األكاديمّية  مسيرته 
االستحقاق  وسام  اش 

ّ
دك البروفسور  بَمنح 

باسم  كومندور  رتبة  من  الفرنسّي  الوطنّي 

 ِلما قّدمه ويقّدمه. 
ً
الدولة الفرنسّية، تقديرا

وباسم  باسمه  اش، 
ّ
دك المقابل، شكر  في 

باولي  والسفير  الفرنسّية  الدولة  الجامعة، 
لوحة  له   

ً
ُمقّدما ف،  المشرِّ التقدير  هذا  على 

تذكارّية. وألقى كلمة تحّدث فيها عن علقته 
باللغة والثقافة الفرنسّيتين.

وبعد أن ألقى شربل هاشم، الحائز المرتبة 
األولى في دفعته في كلّية العلوم التمريضّية، 

ب، 
ّ

الطل تلوة  وبعد  ب. 
ّ

الطل باسم  كلمة 
دفعاتهم،  على  األولى  المراتب  الحائزين 
م 

ّ
َسل ومعهد،  كلّية   

ّ
بكل الخاص  َسم 

َ
الق

اش الشهادات للِخّريجين. كما 
ّ
البروفسور دك

م البروفسور ادوار حّجار جائزة البروفسور 
ّ
سل

 من 
ّ

جوزف حّجار ألفضل أطروحة، وفاز بها كل
الدكتور جورج صموئيل والدكتورة كريستال 

عّواد والدكتور عبدو الحلو من كلّية الطب.

دكاّاش ُمكرَّمًا في تخريج طلاّب الطب 
USJفي الـ

»وأنا أتسّلم هذا الوسام تختفي األنا أمام الكيان الجامعي«


