
 

 30/5/2015االعتماد املؤسسي الدويل وتكرمي أ.عصام حوري بتاريخ يف احتفالية نيل اجلامعة أ.د.عمرو جالل العدوي، كلمة    1

 

 كلمة أ.د.عمرو جالل العدوي، رئيس جامعة بريوت العربية
  الدويل االعتماد املؤسسيبنيل اجلامعة يف احتفالية 

 وتكرمي األستاذ عصام حوري
 30/5/2015 السبت

 املعايل والسعادةالدولة و أصحاب 
 أيها احلضور الكرمي

من  أبرار   ، أطلقه رجال  نبيل ر  ك  ، نشأت من ف  1960عام  جامعة بريوت العربية، بدأت مسرية من بريوت
ها ، ولقد آلت اجلامعة على نفس  ، رمسوا أحد أمجل صور التعاون احلضاري بني بالد العربلبنان ومصر

طة التعليم العايل والبحث على خري فكانت هلا مكانة مرموقة، ، فكرًا ومنهجاً االلتزام بُرؤى مؤسسيها
 يف لبنان والعامل.، العلمي
 ضور الكرميأيها احل

نا معكم اليوم ملناسبة نيل جامعة بريوت العربية االعتماد املؤسسي من اهليئة الدولية لالعتماد احتفال   أنتهز  
FIBAA ،لإلجناز ء اهليئتني األكادميية واإلداريةألتوجه بالتهنئة إىل طالب اجلامعة ومتخرجيها وأعضا ،

 ، وبتعاون اجلميع.الذي حتقق بتوفيق من اهلل
هذا املسار  ،واإلبداع والتميز هنج اجلامعة على مسار اجلودة صحةعلى  ليشهد ،لقد جاء هذا االستحقاق

ودة جل اً ضمان، عايري الدولية سبياًل للتفوق، آخذة باملها االسرتاتيجيةـكأحد أهداف  اجلامعة   الذي تبنتهُ 
حملياً جلامعات املرموقة ليجعلها يف مصاف ارية، اإلدا شؤونـ ها كافةو ، واملتخرجنيخمرجات التعليم والربامج 

 على مسار األصالة واحلداثة واالستمرارية. ،طىـتابعة اخُ مل ع  ، وهذا سيشكل قوة دفحيتذى، ومنوذجاً ودولياً 
 أيها السيدات والسادة

ا هو على ؤسسات كملقد بات التميز أحد مقومات البقاء والضامن حلركة التقدم، على مستوى الدول وامل
 ووحدة، بوضوح الرؤيا، معززًا ، والعمل وفق مفهوم الفريقمستوى األفراد. فكان البد من تضافر اجلهود

 جاء االعتماد املؤسسي للجامعة تكريساً لواقع، استحقته جبدارة.، حىت وعمق املعرفة، ، وقوة العزميةاهلدف
مبين على املعايري الدولية للحوكمة. جامعة  ها وفق نظام  ـ، وتدار اعمالُ ها يف جمالسهاـمؤسسة ُتصنُع قراراتُ 

 .، نسعى بإصرار إىل توطيدها وتطويرهاحملية وإقليمية ودوليةتتمتع بعالقات ذات أبعاد 
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، ذلك أن أجل رفع كفاءة السياسة التعليميةإن جودة التعليم أصبح هدفًا مركزياً تسعى إليه اجلامعات من 
ه يتسم باجلودة العالية. لذا فهي ـن  ، بل التحقق من أ  ال يتمثل فقط يف تقدمي التعليم هُ ـلتحدي الذي تواجهُ ا

، ظام لالعرتاف باملؤسسة التعليميةالذي هو عبارة عن ن، إىل احلصول على االعتماد املؤسسيتسعى 
، وفقًا ملعايري دقيقة، من األداء والتكامل واجلودة، احملددة للمستوياتوالربامج اليت تقدمها بعد استيفائها 

 .ل ثقة الوسط األكادميي واجملتمعتؤهلها لني
على ها ـليات  ـحبصول برامج أكادميية يف كُ  ،خطت اجلامعة خطوات متقدمة ،يف موازاة نيل االعتماد املؤسسي

سار االعتماد املؤسسي مواكبًا مل اجميفكان مسار االعتماد الرب ، االعتماد من اهليئات الدولية املرموقة
انة مك وتعززت، والبحثيةعلى خريطة املؤسسات التعليمية ، فاستحقت اجلامعة بذلك موقعها ومكماًل له

 على استكمال اعتماد براجمها يف مجيع التخصصات.باقتدار عازمة  وهي، متخرجيها على املستوى الدويل
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،  اخمس القادمة، تقع ضمن أهداف اسرتاتيجية اجلامعة للسنوات واإلداري ير األكادمييإن حركة التطو 
يف  ،، وإنشاء املراكز املتخصصةوالتعلمية والبحثيةالبشرية  ا، مع حركة تطوير قدراهتتتطلع إىل العامليةوهي 
 تكاملـلت، ريوت والدبية وطرابلس والبقاعيف احرامها األربعة ب املتوفرة، ناهتا املعرفية واملاديةو  مع مكــ تفاعل
ا يف التنافسية ملتخرجيه ، السيما تعزيز القدراتهاـمسؤوليات اجلامعة حنو جمتمع   املنظومة يف تعظيمهذه 

م ه  ـيف هنضة  وطن   ،بدورهم وامه  س  ، وليُ العلمية والثقافية واألخالقية مهـت ـ ي ـ ن ـ اعتمادًا على بُ  ،سوق العمل
 .مه  ـوجمتمع  
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أعطى اجلامعة على مدى مخسة عقود،  لرجل تقدير، العرفان و ال إبداء، البد من نا اليومـيف غمرة احتفال  

، هو صاحب العقل  هنضتها وكان عونًا يف ارتقائهايف شارك  فكرًا ومعرفة وجهدًا بدون حدود، ، واليزال
 ه  ــرف  يستجلب تعاون اآلخرين بظُ ، ش ُغف  جبامعته وش ُغف ت  به ،الراجح، والرأي السديد، واحلديث العذب

 من العظماء"  القول املأثوريردد دومًا ، ه  ، كبري يف تواضع  ه  ــ، غين يف خربت  ، جيعل من العمل هوايةه  ــياست  وك  
هو  "ه بأهنم عظماء،ضرت   ح  يف اجلميع   رُ شع  من يُ  حبق العظيم ولكن، صغريه أنه ــضرت  يف ح   املرءُ  رُ عُ ش  من ي  

وأقول ، اليت تعتز اليوم بتكرمي هذا الرمز املعطاء  ي، أمني عام جامعة بريوت العربية،األستاذ عصام حور 
 لمتنيب:لقوالً 
 مُ املكار   رام  الك   ر  د  وتأيت على ق     مُ تأيت العزائ   العزم   أهل   على قدر       
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 وجناح. اللقاء بكم عند كل استحقاق  ، على امل مكُ أشكركم على حضور  
 عشتم وعاشت جامعة بريوت العربية.


