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”اليسوعية“ تخرج حملة الدكتوراه في العالج الفيزيائي
احتفل معهد العالج الفيزيائّي في جامعة القّديس يوسف في 

بيروت بتوزيع الشهادات على تسعين طالًبا من حملة الدكتوراه في 
العالج الفيزيائي هم الدفعة األولى في هذا االختصاص، وذلك في 
حفل رعاه وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ممثًال بنينا 

زيدان، في حرم العلوم اإلنسانّية في حضور فاعليات.
رّحب روالن طنب عميد كلّية الطّب بالحضور، ثّم اسُتهلت الكلمات 
بتهنئة حاّرة من رئيس الجامعة سليم دكاش فقال: ”تّم تسليم 

شهادة الدكتوراه في العالج الفيزيائي إلى الدفعة األولى من 
حائزيها، فالمناسبة تستحق االحتفال بها وبطريقة مثلى! بعد 

سنتين مفعمَتين بالعمل، ها أنتم أّيها الدكاترة في العالج 
الفيزيائي، مزّودون بشهادة الدكتوراه المهنّية أو السريرّية“.

ممارسة عالجية
وأضاف: ”نحن نعلم أّن هذه الدكتوراه التي تؤّهل حائزها الممارسة 

العالجّية، جعلتها مختلف المنظمات الدولّية للعالج الفيزيائّي 
إلزامّية وشرطا فرضه المكتب األميركّي للعالج الفيزيائّي لممارسة 

العالج الفيزيائّي في سياق سريري، وذلك قبل ٢٠٢٠. تبقى جامعة 
القّديس يوسف حاضرة ومستعّدة لمواجهة تحّديات العولمة وإدارة 
ية من كثافة 

ّ
الشؤون الصحّية وكذلك األمر مواجهة المشاكل المتأت

الطلبات بشأن المعالجة بالعالج الفيزيائّي“.
من جهتها قالت مديرة المعهد نسرين عبد النور لطوف: ”من 

المدهش أن نرى أن هذه المهنة استطاعت في وقت قصير وبالرغم 
من كل شيء، ان تتطّور من اختصاص يتطلب سنتين من الدراسة، 
الى اختصاص جامعي يقّدم شهادات الليسانس والماستر وصوًال 

اليوم الى الدكتوراه. هذا التطّور على المستوى األكاديمي يتماشى 
مع التطوير المهني والنقابي، كما حصلنا أخيًرا على صندوق 

للتعاقد“.
أما خليفه خليفه نقيب المعالجين الفيزيائيين فاعتبر أن التطور 
الذي تشهده المهنة لجهة أدوات العالج على المستوى العالمي 
فتتطلب من الجامعات أن تعيد النظر في برامجها وهذا ما فعلته 

جامعة القّديس يوسف حين ابتكرت شهادة الماستر ثم الدكتوراه 
في العالج الفيزيائي“.

بدورها، توجهت نينا زيدان ممثلة الوزير بوصعب إلى الطّالب بعد 
تهنئتهم بالقول: ”كلنا أمل بأن الخريجين سيشكلون دينامية علمية 

ومهنية وعملية ستسهم في رفع مستوى الخدمات التأهيلية التي 
يقدمها المعالج الفيزيائي، مما يعود بالنفع على المريض والمجتمع. 

هذا الكّم من الطاقة والعلم والحيوية الذي تقدمه جامعة القديس 
يوسف يجعلها على الدوام من الجامعات المتقدمة في شّتى 

المجاالت“.

كلمة الطالب 
تحّدث غسان نصار باسم الطّالب المتخرجين، فيما هنأت إيّما 

ستوكس رئيسة االتحاد الدولي للعالج الفيزيائّي (WCPT) التي 
شاركت في التدريس في هذه الشهادة، المتخرجين وأشارت بتقدير 

إلى التطّور النوعّي الذي تقوم به جامعة القّديس يوسف من خالل 
المنهاج الذي قّدمته من خالل هذه الشهادة.

في الختام احتفل المتخرجون والحضور بالمناسبة في ردهة حرم 
العلوم اإلنسانية.
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