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متخرجًا لـ38 التمريض ديبلوم منحت اليسوعية

األخطاء ارتكاب لكم
ّ

يحق ال شاموسي:

الـــقـــديـــس احــــتــــفــــلــــت جــــامــــعــــة
يـــــــوســـــــف بــــتــــســــلــــيــــم شـــــــهـــــــادات
الــعــلــوم  لـــــــ38 مــتــخــرجــا فــــي كــلــيــة
في اقيم احتفال في التمريضية،
الشام، طريق الطبية، العلوم حرم
رينه االب الجامعة  رئــيــس  حــضــره
كلير شــامــوســي وعــمــيــدة الــكــلــيــة
واهالي االساتذة من وجمع زبليط
الفرنسي السفير ورعـــاه الــطــالب،

بييتون. دوني
الـــقـــت ثـــــم الـــنـــشـــيـــد الــــوطــــنــــي،
"ان فـــيـــهـــا: زبـــلـــيـــط كــلــمــة قـــالـــت
الــديــبــلــوم حــفــل تــســلــيــم شـــهـــادة
في يأتي التمريض، في الفرنسي
باليوم اطـــار اســتــكــمــال االحــتــفــال
يكون ان اردنا للممرضات. العالمي
خاص معنى السنة هذه لالحتفال
على وهــــو دعــــم مــهــنــة الــتــمــريــض

الوطني". المستوى
الشراكة عن شاموسي وتحدث

الـــقـــديـــس الــــتــــي تـــجـــمـــع جــــامــــعــــة
قــائــال: الفرنسية بــالــدولــة يــوســف 
الننا مميزة داللة الحفل "يكتسب
الــفــرنــســيــة نـــــوزع ديـــبـــلـــوم الــــدولــــة
كــانــت زمـــــن، عــلــى طـــالبـــنـــا. فــمــنــذ
تسلمها الــتــي الـــشـــهـــادات مــعــظــم 
من تصدر يوسف القديس جامعة
الوحيدون الذين انكم فرنسا، علما
توازيا التقليد هــذا على حافظتم
الـــشـــهـــادات مــــع حـــفـــالت تــســلــيــم
ويدل عليها في جامعتنا. المتعارف
على المحافظة في رغبتنا الى ذلك
بشريكتنا تجمعنا الــتــي الـــروابـــط
التي العالقة على وحرصنا السابقة
بثقافة جامعتنا ببلد يحظى تربط

مرموق". تربوي وبنظام عريقة
الــمــعــطــيــات وتــــابــــع: "الـــــى هــــذه
بــشــهــادتــكــم الــــمــــحــــددة الـــخـــاصـــة
اغتنم ان لي اسمحوا وبمؤهالتها،
ميزات الى ألتطرق المناسبة هذه

ففي ستمارسونها. الــتــي المهنة
انتم الصحة، مهن يضم الذي العالم
االشــخــاص مجموعة الـــى تنتمون 
واالكثر المرضى مع تعاطفا االكثر
من فــأنــتــم تــطــلــعــا الــــى الــمــثــالــيــة.
دائــمــا يــحــتــلــون الــذيــن المهنيين 
لــهــم يـــحـــق ال الـــمـــقـــدمـــة والـــــذيـــــن
ينبغي عليهم االخطاء، بل ارتكاب
ابتكار المبادرات يتعلموا سبل ان
االطر وفق كل لحظة في المناسبة
صعيد على والــتــطــورات الــجــديــدة
غير تــكــون الــتــي العالقة مــع اآلخـــر
يــتــرتــب عليكم احـــيـــانـــا. مــتــوقــعــة 
وان للمريض تفهمكم تــبــدوا ان 
منكم تتطلب مهنية بدقة تتمتعوا

صقلها". دائما يجب مهارة
شــبــاط امــيــلــي خــتــامــا تــحــدثــت
اهــمــيــة عــــن بـــاســـم الـــمـــتـــخـــرجـــيـــن،
والفضائل التي العمل التمريضي،

الجامعة. تنقلها

صايغ) (ميشال القديس يوسف.   جامعة في التمريض ومسؤولي مع المتخرجين في صورة تذكارية شاموسي األب


