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الطبية العلوم في ٤٢٠ جت خرّ اليسوعية

أيضًا للمواطنية التزام املهني االلتزام شاموسي:

جانب وبدا الطبية، حرم العلوم في احتفال التخرج في كلمته يلقي شاموسي األب
الحضور. من

الـــقـــديـــس احـــتـــفـــلـــت جــــامــــعــــة
العلوم طالب حرم بتخريج يوسف
في وذلــك الــشــام، طريق الطبية،
رئــيــس حــضــور بــاحــة الـــحـــرم، فـــي
رينه شاموسي الجامعة البروفسور
واالســــاتــــذة وجـــمـــع مــــن الـــعـــمـــداء

واهالي الطالب.
االطباء بدخول الحفل استهل
مــخــتــلــف واالخـــتـــصـــاصـــيـــيـــن مـــــن
الــنــشــيــد ثــــم الـــمـــهـــن الـــصـــحـــيـــة،
كلمة شاموسي والــقــى الــوطــنــي،
يمكن ال الحفل "هذا ان فيها قال
نــهــايــة مــغــامــرة ونهاية أن يــكــون 
بــل تــــــدرب كـــمـــا يـــرغـــب بــعــضــهــم
ومحطة جميلة مرحلة بمثابة هو
يجب مــمــتــعــة عــلــى الــــــدرب الـــتـــي
عــلــى بـــعـــيـــدًا أن تــــقــــود الــــطــــالب
واالجــتــمــاعــيــة المهنية االصـــعـــدة 

والشخصية.
المهني، الصعيد "على وتابع:
ارساء بكم انه يجدر تعلمون انتم
الشهادة. حزتم بعدما  قوية بنى
اكتسبتم المعرفة في أنكم شك ال
وتنميتها، اتــمــامــهــا يــجــب  ولــكــن 
وراء تسعوا ان عليكم يترتب كما
معطيات اكــتــســاب ووراء البحث 
ان ايضا عليكم وينبغي جديدة.
فترة خــالل تعلمتوه مما تفيدوا 
تحولوا حــتــى او خــارجــهــا الـــتـــدرج 
ومقدرة مهنية اعماال المعرفة هذه
وحـــتـــى عـــلـــى قــــــول االمـــــــــور عـــلـــنـــًا

اكتسبتموه". ما كل تطبقوا
الــذي االجتماعي البعد عــن  امــا 
يــتــعــيــن عــلــى الـــطـــالب مــواجــهــتــه
وقـــد بتم "االن فــقــال شــامــوســي:
الــمــرضــى مـــع تــتــعــامــلــون مــبــاشــرة
بهم ايضا، يحوطون كل من ومع
هــذه انـــكـــار فــلــيــس مـــن الــمــمــكــن
لها الــتــي الــمــجــمــوعــة االجــتــمــاعــيــة
ويترتب وتــأثــيــرهــا. دائــمــًا وزنــهــا
مــع تـــعـــمـــلـــوا  ان  ايـــــضـــــا  عـــلـــيـــكـــم 
"مهن يــمــارســون الــذيــن زمالئكم 
واجب يكمن اذ الصحة" االخــرى،

يجب كيف تحديد كــل فــرد فــي
في وذلك اآلخرين، ان يعيش مع
واحد كل خصوصية احترام ضوء
ان اال يــســعــكــم وال (...) مــنــهــم. 
في النقابات والجمعيات تنخرطوا
مهنتكم. بتعزيز لكم تسمح التي
أن تنسوا أن أخــيــرًا بكم ال يجدر
يكون ان يــجــب  المهني االلـــتـــزام
من فأبعد للمواطنية. التزاما ايضا
رأيكم تبدوا ان يجب طموحاتكم،
في الــمــعــتــمــدة بــســيــاســة الــصــحــة
تــنــوروا اصــحــاب ان لــبــنــان ويــجــب
ذلك مسؤولون عن الــقــرار، فأنتم

ايضا".
بــاســم ثــــم تــــال رامــــــي عـــفـــيـــش،
تعهد قسمًا المتخرجين، جميع 
مــهــنــتــه بضمير يـــمـــارس أن  فــيــه 
هو دائما لما يعمل وجـــدارة، وان
العامة والصحة المريض مصلحة
والكرامة الحياة احــتــرام اطــار فــي 

االنسانية.
الشهادات الى وسلم شاموسي
الكليات  مــن تخرجوا  طالبا  ٤٢٠
كلية  ٧٠ مـــن اآلتـــيـــة: والــمــعــاهــد
الـــعـــالج  ٤٧ مــــن مـــعـــهـــد الــــطــــب،
تقويم  معهد مــن  ١٠ الفيزيائي،
٢١ مـــن مــعــهــد الــتــأهــيــل  الــنــطــق،
كلية  مــن  ٧٤ الــحــركــي، النفسي 

مـــــن كــلــيــة   ٧٢ طـــــب االســــــنــــــان،
كلية الصيدلة  ٥٢ من الصيدلة،
الغذاء وتنظيم  التغذية علم  فرع
الــمــخــبــريــة  ١٧ مـــن مــعــهــد الــعــلــوم
ــعــلــوم  ال ٥١ مــــن كــلــيــة الـــطـــبـــيـــة،
مـــدرســـة  مــــن  و١٤  الـــتـــمـــريـــضـــيـــة
قــزي الــقــت ريــنــه الــقــبــالــة. واخــيــرا

الطالب. باسم كلمة


