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  أصحاب املعايل والسعادة
  أيها احلضور الكرمي

  ونأعزائي املتخرج
  
  

سـة  بالكوكبة اخلاممعاً أحييكم وأرحب بكم يف هذه األمسية السعيدة على قلوبنا مجيعاً لنحتفل 
نرجو  جديدة يف حيامرحلة م بدأواوهم حيصدون نتاج جهدهم وسهرهم ولي أبنائناواألربعني من 

  .أن تتسع ألحالمهم وطموحام
  

   أيها احلضور الكرمي 
افة أطيـاف جمتمعنـا   ـتغمرين مشاعر السعادة والفخر وأنا أشاهد مسرية هذه اجلامعة تتسع لك

خترج منها يشاهدون خترج أبنائهم أو أشقائهم ، وما  ينكم، ممنببتنا نرى الكثري من كما  ،اللبناين
فكانت حاضنة لآلباء واألمهات قبـل   ، لوال قناعاتكم باالنتماء هلذه اجلامعة كان ذلك ليحدث

  .األبناء
  

  أيها املتخرجون األعزاء
طالباً  نتإىل سنوات مضت عملت فيها أستاذاً بعد أن كالذاكرة  وأنا أرنو إليكم اليوم ، تعود يب

جلست على مقاعدها مع أصدقاء أعزاء وتلقيت مـن  فيف هذه اجلامعة يف كلية اهلندسة املعمارية، 
ء وعشت يف رحاا أمجل اللحظات، وقد أعادين احلـنني إليهـا   الّعلومها على أيدي أساتذة أجِ

من رفع تو، ر براجمها وـحتقق رسالتها باقتدار ، تط جامعة عامرة بالتخصصات  إلكمال صورا



 ٢

يف أرجاء هذا الوطن العزيز مـن بـريوت إىل الدبيـة     هلا اًومتد فروع، مستوى خدماا لطالا
  . فطرابلس والبقاع

، حتقق خططها التنفيذيـة  ٢٠١٢فها هي اجلامعة اليوم، بعد أن وضعت استراتيجيتها حىت العام 
اهتمامها وحتشد لـه كافـة امكاناـا    درجات لتطوير براجمها التعليمية واضعة الطالب يف أوىل 

حلاجة السـوق ،   بةًاستجتستحدث التخصصات إكما إا  ٠لتحصينه علمياً وفكرياً واجتماعياً
التمريض :  فمع بداية العام القادم سنشهد بعون اهللا والدة كلية العلوم الصحية بتخصصاا األربعة

ة هذه التخصصات إىل منظومة الكليات الطبي تنضمزيائي والتغذية وعلوم املختربات فوالعالج الفي
م خدماتـه  القائمة يف اجلامعة اليت ستتوج بإنشاء مستشفى جامعي يدعم العملية التعليمية ويقـد 

  . ألبناء هذا اتمعالصحية 
  

  أيها املتخرجون األعزاء
تكم، األجيال اليت سـبق  معها كأسالفكم منتتركون اليوم جامعتكم وقلوبكم وعقولكم متالزمة 

وها أنتم ختطون أوىل خطوات احلياة العملية تكتسبون فيها املهارات لتنمية علومكم، وهنا أجـد  
لزاماً علي أن أذكركم بأن اجلامعة وحدتكم على مقاعد الدراسـة، فكونـوا يـداً واحـدة يف     

   .العلم واإلميان  جمتمعكم، وتذكروا دوماً أن مقومات النجاح هي
كم جبزيل الشكر ألسرة اجلامعة أكادمييني وإداريني الـذين عملـوا يف   وامسحوا يل أن أتوجه بامس

   ٠منظومة متكاملة جتمعهم بكم أواصر احملبة والوالء للجامعة
  

  أيها احلضور الكرمي 
رتقاء الفكر ونتعاضد مـع  إسنظل على العهد نفتح دروب العلم لطالبيه ونسهم يف نشر املعرفة و

مع جامعة اإلسكندرية شريكتنا يف املسؤولية بفضل القيمني عليهـا   ية، يداً بيدنمالساعني إىل الت
  .رئيساً ونواباً وعمداء وأساتذة

  
  وفقكم اهللا وسدد خطاكم

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته


