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”اليسوعية“ تخرج طالب العلوم الطبية

USJ     خوري يلقي كلمته

صدى البلد  

احتفلت جامعة القّديس يوسف 
بتخريج طّالب الُعلوم الطبّية في 
حديقة الحرم، طريق الشام، في 
حضور رئيس الجامعة البروفسور 
سليم دكــاش اليسوعّي، وضيف 
الشرف البروفسور فضلو خوري، 
رئــيــس الجامعة األمــيــركــّيــة في 
بيروت، وجمع من العمداء والمديرين 
ومسؤولي الجامعة واألساتذة وأهالي 

الطّالب. 
ــم دكــــاش خـــالل الحفل  ــل وس
الشهادات إلى ٤٥٨ طالًبا وطالبة 
لمعاهد  ا و لكلّيات  ا مــن  تخرجوا 
التالية: كلّية الطب، معهد العالج 
الفيزيائّي، معهد تقويم النطق، 
معهد التأهيل النفسّي الحركّي، 

كلّية طب األسنان، كلّية الصيدلة، 
كلّية الصيدلة فرع علم التغذية 
العلوم  ء، معهد  ــغــذا ل ا وتنظيم 
م  لعلو ا كلّية   ، لطبّية ا ّية  لمخبر ا

التمريضّية ومدرسة القبالة. 

تعزيز العمل المشترك
قال دكــاش للخريجين: ”إّنكم 
عند تسلمكم قيادة سفينة الجامعة 
روا 

ّ
األميركّية في بيروت، لم تفك

رتم 
ّ
بــل فك فــي جامعتكم،  فقط 

أيــضــا وبــقــّوة فــي نظام التعليم 
العالي اللبنانّي وبوجٍه خاّص ذلك 
الملتزم بالجودة والرسالة والخدمة. 
حيث عّبرتم عن رؤية ريادّية في 
هذا المجال، فدعوتم المؤّسسات 
ه األساسي  حاٍد همُّ

ّ
التعليمّية إلى ات

تعزيز العمل المشترك في مجاالت 
التعليم والبحث العلمي واألنشطة 
الطالبّية وخدمة المجتمع اللبنانّي 
والعربّي وذلك ألّن تلك المؤّسسات 

«إن جيلكم قادر على 

إنارة الدرب للبنان جديد 

أكثر حيوية وتضامنا 

وابتكارا»

تجتمع عند هــدف واحــد أال وهو 
ر والمثقف 

ّ
تكوين المواطن المفك

والكفوء، صاحب المهارات والعامل 
الملتزم في خدمة قضايا الوطن 

والمجتمع“.
وتوجه لخوري: ”إّنني من موقعي 
وعدي أن نعمل مًعا ومع من تريدون 
خالل السنة المقبلة للحوار من أجل 
وضع بعض النقاط التي تتيح لنا أن 
نشّجع التصّور المشترك والمشاريع 
المشتركة لما فيه خير مؤّسساتنا 

وتطّورها في الرسالة والخدمة“.

كلية عظيمة وأساسية
من جهته، قال خوري للخريجين: 
”أنتم تتخّرجون اليوم من كلّية 
عظيمة وأساسّية للبنان، مثلها مثل 
الجامعة األميركّية. فقد عزت إحدى 
المقاالت في صحيفة عريقة ٨٠٪ 
من االبتكارات الثقافّية واألدبّية 
والعلمّية في لبنان الى الجامعة 

اليسوعّية والجامعة األميركّية“.
وتــابــع: ”مــن المهم أن تترجم 
العالقة المزدهرة حاليا بين رؤساء 
هاتين الجامعتين، إلى تعاون دائٍم 
من أجل قيادة المشهد الثقافي 
والتعليمي في لبنان. يجب على هذه 
العالقة أن تكبر وتمتد وتصبح أكبر 
من قصة ثقة شخصية، وأن تمّهد 
لدور ريادي للجامعات اللبنانّية في 
واقتصادية  فّية  ثقا نمو نهضة 

عربّية“.

إنارة الدرب
وختم خــوري: ”إن جيلكم قادر 

على إنارة الدرب للبنان جديد أكثر 
. خالل  حيوية وتضامنا وابتكارا
ممارستكم المهن الطبّية ستفعلون 
الخير مرات، لكن سيواجهكم الفشل 
أيضا، وستواجهون اإلحباط ألن 
لمون  لذين ستعالجونهم سيتأ ا
ن  ستتعلمو و  ، ل لــحــا ا بطبيعة 
ــة التي  ــرّي ــســري أن الــمــعــرفــة ال
ستكتسبونها، ال تأتي فقط من 
الخبرة بل من نسيج الحياة نفسها“.

تسليم الجوائز
حاد جمعّيات قدامى 

ّ
أما كلمة ات

جامعة القّديس يوسف فألقتها 
ماري كلير انطكلي، رئيسة جمعّية 
قدامى كلّية الطب، التي أشارت إلى 
أنه ”للمرة األولى قّرر االتحاد تقديم 
باسم  يجين  للخّر مــوّحــدة  بطاقة 
الكلّية التي تخّرجوا منها. تشكل 
هــذه البطاقة رمـــزا لالنتماء إلى 
الجامعة األم، فحافظوا عليها جيدا، 
إذ ستخّولكم متابعة كل جديد له 

عالقة بالحياة الجامعّية“. 
 وبعدما ألقى جوسالن أبي شبل، 
الحائز المرتبة األولى على دفعته 
في كلّية العلوم التمريضّية، كلمة 
باسم الطّالب، وبعد تالوة الطّالب 
ـــى على  الحائزين الــمــراتــب األول
دفعاتهم القَسم الخاص بكل كلّية 
ومعهد، سلم دكــاش الشهادات 
للخريجين. كما سلم ادوار حّجار 
جــائــزة البروفسور جــوزف حّجار 
ألفضل أطروحة وفــاز بها كل من 
ريمون حداد وروزي ابو جودة وإياد 

مّالك من كلّية الطّب.
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