
 النص   الكامل  لتأبين  المرحوم  الدكتور  الراضي  الجازي  من  طرف  األستاذ عمر التومي 

(82/7/8282)بتاريخ     

 هللا   أكبر ،   هللا  أكبر ،   هللا أكبر
 إنا هلل   و إنا إليه   راجعون

 
الذي كان أبا  في بيته   نشيع  اليوم  جثمان  العزيز علينا  الدكتور  الراضي  الجازي

 .و أيضا  أبا روحيا  للعديد من الحاضرين 
 

واصل  دراسته حتى  و ،  7281سبتمبر  82ولد الدكتور الراضي الجازي بنابل في 
و على شهادة    7291سنة بالمعهد الصادقي تحصل  على شهادة ختم الدراسات 

 . 7291سنة  البكالوريا 
 

، ثم  7299في باريس أين تخرج سنة  الصيدلة  ،درس الدكتور الراضي الجازي
و تطرق في هذا المجال لتاريخ الصيدلة . 7211تحصل منها على الدكتورا سنة 

 .العربية 
 

صيدلية   أقتنىثم  .  7299سنة   و في األثناء أحدث  صيدليته  في جزيرة  جربة 
Platania     بنه  خالدشارع الحرية،  تحت  إشراف إ 11الموجودة  اآلن  في. 

 
 الراضي الجازي له  إشعاع  وطني  و دولي ، كان له دورا  هاما  في تطوير  الدكتور

 .مهنة الصيدلة في بلدنا على الصعيدين  المهني  و العلمي  
 

" الجمعية  التونسية للعلوم الصيدلية "كان الدكتور الراضي  الجازي من مؤسسي 
و التي أصبح  رئيسها  الشرفي  حتى   7222إلى سنة   7221ترأسها من سنة   التى

مجلة  "في هذا  اإلطار  أحدث  مع  زميلنا الدكتور منصف الزمرلي   و  .هذا  التاريخ
 .التي تقام  حتى  اليوم  كل  سنتين " األيام  الصيدلية " ،  كما  أحدث "الصيدلي

 
حيث  في تونس  مهنة  الصيدلةتنظيم ممارسة لى أشرف الدكتور  الراضي  الجازي ع

 . 7211إلى سنة  7211ترأس العمادة  من سنة 
 

الجمعية التونسية "أسس  الدكتور  الراضي الجازي مع  الدكتور سليم  بن عمار 
 . 8111سنة  ذو التي أصبح رئيسها الشرفي من " لتاريخ  الطب و الصيدلة 

 
للهيئة األكادمية التونسية "عضوا    8178في سنة   الدكتور الراضي  الجازي يسم

 « ببيت  الحكمة»  المعروفة" للعلوم و األداب و الفنون
 
 



 : على  الصعيد  الدولي 

  جامعة صيادلة المغرب "كان  الدكتور الراضي  الجازي من مؤسسي
 . (FPMA"  )العربي

  7221إلى سنة   7212من سنة " إتحاد  الصيادلة العرب"ترأس . 

  الفرنسيةلألكادمية "كان الدكتور الراضي الجازي عضوا مراسال 
 .7221منذ  سنة   "للصيدلة

 8111من سنة " لتاريخ الطب الدوليةالجمعية "رئيس  نائبشغل كو 
 . 8118إلى سنة 

 
الدكتور الراضي الجازي تقدم بعديد الدراسات في تاريخ الصيدلة عند العرب ، 

  ف  ،  أل "عمران إسحاق إبن "و     "إبن  الجزار"الدراسات على  ، نخص  منها 
في هذا  المجال عديد من الكتب وقدم عدة دراسات  خاصة مع  زميلنا  المرحوم  

 .فاروق  العسلي
 

تتلمذ  على يد  الدكتور الراضي الجازي عديد األجيال من الصيادلة في ميدان  
ة و المؤثرات يللمواد  السم التشريع الصيدالني و عديد القضاة في ميدان التشريع 

 .المخدرات و العقلية 
 

أكثر من  )تحصل  الدكتور الراضي الجازي على عديد األوسمة الدولية و الوطنية 
 .( وسام  79
 

ل  المولى عز وجل، أو في هاته اللحظة التي نودع فيها الدكتور الراضي الجازي، نس
أن يغفر له و يرحمه  و أن يكرم نزله و يوسع مدخله و أن يبدله  دارا  خيرا  من داره  

  .أهال  خيرا  من أهله  و أن يقيه من فتنة القبر وعذاب النارو
 

 اللهم زد  من حسناته و تجاوز سيئته و ال تحرمنا من أجره و ال تفتنا من بعده 
 

 الرحيمبسم هللا الرحمن 
ًة َفاْدُخلِي)) ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ ُة اْرِجِعي إِلَى َربِّ ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ ِعَباِدي  ِفي َيا أَيَّ

تِي   (( َواْدُخلِي َجنَّ
 صدق هللا  العظيم

 
 هللا  يرحمك  يا سي  الراضي  و يرزق  أهلك  جميل الصبر  و السلوان . 

 


