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 الكسليك –ب هادي محفوظ، رئيس جامعة الروح القدس كلمة األ

 صحةاتّفاق مع وزارة الوقيع ت

 1021 يّارأ

 
 معايل األستاذ علي حسن خليل، وزير الصحة العامة،

 سعادة النائب الدكتور وليد خوري،
 سعادة نقيب األطباء ونقيب الصيادلة،

 حضرة األبوين احملرتمني ميشال اليان وبديع احلاج،
 حضرة الدكتور وليد حرب،

 حضرة أعضاء جملس اجلامعة الكرام،
 حضرة الربوفسور جان كلود حلود عميد كلية الطب،

 أيها األصدقاء األحباء،
 

 –حنن يف لقاء للتكلم عن تعاون بني وزارة الصحة يف وطننا احلبيب، وبني جامعة الروح القدس 
نسان الذي هو حمور عملنا. دوية وخمتربات. واهلّم األساسّي هو اإلأالكسليك، وذلك من خالل 

ملشرتكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص يف الوطن. ولتحقيق هذه الرسالة، تدأب هذه هي الرسالة ا
جامعتنا على الثبات يف السري على طريق اجلودة وعلى طريق االنفتاح على القطاع العام وخمتلف 

 عالء شأن جمتمعنا واالنسان فيه. إمرافق القطاع اخلاص. فهذا ما يساهم يف 
مرانّية قويّة جدًّا، فحّبذا لو وظّفناها مًعا يف خدمة اجلودة فيه، خدمة طاقات لبنان البشرية والع

الّ إذا تنامى الرأي العام السليم املساهم يف تربية اجملتمع إلإلنسان. وال تتحقق غايات مسيا مثل هذه، 
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الفرد  ىل خريإعلى النزاهة واحلقيقة وحمبة اآلخر والتفتيش على تنمية اخلري العام وخدمته. فال سبيل 
 رض.نسان على وجه األإنسان وحمرتمني كّل  عن طريق اخلري العام، معتربين كلّية اإلاّل إ

حد كيف طّورت جامعة الروح القدس الكسليك خمترباهتا وجعلتها مقصًدا علميًّا وحبثيًّا أال خيفى على 
ن تكون اجلودة أم، جانب. وحتاول جامعتنا، على الدواأميتدحه الباحثون الكبار، لبنانيني كانوا أم 

 عنوان العمل يف هذه املختربات، كما يف كّل حقل من احلقول اجلامعية فيها.
معايل الوزير، أشكر لكم حضوركم بيننا ورعايتكم هذا االحتفال، كما أشكركم على اعتبار خمترباتنا 

أن أمتىن لكم  خمتربات معتمدة لدى وزارة الصحة لفحص األدوية املصنعة واملستوردة وحتليلها. أودّ 
 شخصيًّا وللحكومة اجلديدة يف مطلع مسريهتا كّل النجاح من أجل خري وطننا احلبيب لبنان.

وللربوفسور احلبيب جان كلود حلود، عميد كلية الطب، شكري على حكمته وصالبته يف ادارة 
يين، ىل الربوفسور نعيم عو إشؤون الكلية بروية وتبصر وانفتاح على خمتلف القطاعات. وشكري 

مساعد رئيس اجلامعة للعالقات مع القطاع العام ومدير قسم الكيمياء يف كلية العلوم، على نشاطه 
يل من شكر حضرة السيدة مسر عشقويت، مديرة  ومسامهته يف موضوع احتفالنا اليوم. وال بدّ 

اجلودة يف هذه املختربات يف اجلامعة، مع فريق عملها، على كوهنم، مع كلّياتنا العلمّية، حراس عناصر 
 املختربات. 

لكم مجيًعا شكري وحتييت ومتيّن أن يظل التعاون بني جامعتنا وبينكم مجيًعا، خدمة لإلنسان يف وطننا 
 احلبيب لبنان. وشكرًا.

  

 


