
 ١   ٢٥/٦/٢٠٠٩حفل خترج الدبية يف      
  

  كلمة األستاذ الدكتور عمرو جالل العدوي
  رئيس جامعة بريوت العربية

  يف حفل  ختريج الدفعة السادسة واألربعني
  الدبيةيف  ٥٢/٦/٢٠٠٩ ميساخل

  
  
  
  

فخامة رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان ممثالً مبعايل السيدة ية احلريري وزيرة 
  التربية والتعليم العايل
  واب األستاذ نبيه بري ممثالً بسعادة النائب قاسم هاشمدولة رئيس جملس الن

  دولة رئيس جملس الوزراء فؤاد السنيورة ممثالً مبعايل الوزير الدكتور خالد قباين
  املعايل والسعادةأصحاب 

  حضرات السادة رؤساء اجلامعات
  أيها الضيوف الكرام

  أبناؤنا املتخرجون األعزاء
  احلفل الكرمي

  
  

لالحتفال معـاً بتخـريج    بالدبية  حرم اجلامعةأرحب بكم مجيعاً يفبداية يسعدين أن 
كوكبة من طالبنا األعزاء يف كليات اهلندسة املعمارية واهلندسة والعلوم وهو االحتفـال  
األول الذي يعقد على هذه األرض الواعدة بعد استقرار هذه الكليات يف هـذا احلـرم   

   . املميز
، مهـد  اً بضيوف أعزاء شرفونا مـن أرض مصـر  امسحوا يل أن أرحب بامسكم مجيعو

علـى   مؤكـدين وجاؤوا يدفعهم حبهم هلذه اجلامعة وللبنان وشعبه  .التاريخ واحلضارة
واليت جيمع شعارها املاثل أمامكم بـني  عمق العالقة األكادميية مع جامعة بريوت العربية 

صيلة بني لبنان ومصـر،  ، رمزاً لعالقة تارخيية أوأرزه وبني منارة اإلسكندرية جبل لبنان
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والـوطن  محال منذ فجر التاريخ مشاعل احلضارة والنور يف حوض املتوسط  ناللذاومها 
  .العريب

كما أرجو أن ترحبوا معي بأحد األعالم املضيئة يف عاملنا العريب، الذي استطاع بعلمـه  
 ،العربية والعاملوسعة معرفته أن حيول مكتبة اإلسكندرية إىل منارة ثقافية تشع يف املنطقة 

  .إنه الدكتور إمساعيل سراج الدين مدير مكتبة اإلسكندرية
  
  

  أيها احلفل الكرمي
  

إنه من حسن الطالع أن يأيت احتفالنا اليوم مع خترج الدفعة األوىل من محلة بكالوريوس 
التمريض من كلية العلوم الصحية الذين سنحتفل م بعد يومني، وهم سيكونون عوناً 

  .إلكمال عمله وإمتام رسالته على أعلى مستوىللطبيب 
  
  

  أيها األصدقاء
  

 يف إطار حتقيق رؤيتها ورسالتها اهلادفة إىل اإلسهام يف جهود التنمية البشـرية، اتبعـت  
يقوم على استحداث سلسلة فروع هلا يف خمتلف أحناء لبنان، فكان أوهلا منهجاً  اجلامعة

ب كلية اهلندسة طال ٢٠٠٦، فاستقبل عام لرحبةاملترامي على هذه اهلضبة ا حرم الدبية
 ، فشكل بذلك٢٠٠٨لعام املاضي طالب كلييت اهلندسة والعلوم يف خريف ا املعمارية مث
منظومة متكاملة طالب وأستاذ وموظف، و أربعة آالفنة جامعية منوذجية تضم نواة ملدي

  . التعليمية والبحثيةدمة العملية خل التجهيزات العلميةأحدث املعامل واملختربات و من
باملستوى الالئق عرب  هاوأما بالنسبة للخدمات الطالبية فقد حرصت اجلامعة على توفري

ري كافـة  داخل حرم اجلامعة وتوفللطالب وألعضاء هيئة التدريس تشييد املباين السكنية 
لعـاب  املرافق الرياضية املتعددة من صالة أ متطلبات اإلقامة، كما وفرت اجلامعة لطالا

بـات  ، ومطاعم وكافيتريات يف مباين الكليات وملعب كرة القدم إضافة إىل عدة مغلقة
  .هذا احلرم يشكل حافزاً ورائداً يف تنمية املنطقة واجلوار



 ٣   ٢٥/٦/٢٠٠٩حفل خترج الدبية يف      
  

  

بعـد أن   ٢٠١٠يتم تدشـينه عـام   سيف عاصمة الشمال طرابلس فوأما فرعها الثاين، 
معـززاً بكليـات    وأسهمت يف بنائهليكون يف خدمة بيئته اليت احتضنته ارتفعت مبانيه 

  .والعلوم الصحيةاملعمارية والعلوم  واهلندسة التجارة وإدارة األعمال واهلندسة
ات البيئيـة  دراسلل اًمركز قاع فقد أنشأت اجلامعة على أرضهيف الب وأما فرعها الثالث

وذلك  ئية منهاليق ذه املنطقة التواقة جلهود التنمية السيما البيي كمقدمة لنشاط اجلامعة
  . بالتعاون مع املراكز البحثية يف لبنان وخارجه

شبكة إلكترونية بأحدث ، إضافة إىل فرع اجلامعة باإلسكندرية وقد مت ربط هذه الفروع
  .Video conferencingتأميناً لعقد اللقاءات واحملاضرات عن بعد من خالل تقنيات الـ 

 اليتلكي تتماشى ومتطلبات العصر ومت حتديث صفحة اجلامعة على الشبكة العاملية كما 
، أول بوابة إلكترونية من نوعها يف الدخول إىل بوابة اجلامعة اإللكترونيةيتم  من خالهلا

واليت تشكل جسراً للتواصل ما بني الطـالب واألسـاتذة   " Luminus"الشرق األوسط 
  .وإدارة اجلامعة

  
  

  فل الكرميأيها احل
لخلـق  ل الفكرية والكرامة اإلنسانية ومـوطن لحرية ل وحصن ورسالةٌ إن اجلامعة بيئةٌ

فهوم، لمعرفة يف ركب احلضارة اإلنسانية، وانه التزاماً ذا املل شعلٌمواإلبداع كما هي 
ك املعزز بقيم العلم واملعرفة، وهي لذل اإلنسانلبناء اهتمامها  تويل جامعة بريوت العربية

  :مبنظومة من العناصر اليت تشكل مؤسسة اجلامعة أال وهيتأخذ 
وقـد   الربامج الدراسية واحملتوى العلمي للمقررات والتقييم املستمر ملسـتوياا  - 

بادرت اجلامعة يف هذا اال إىل اعتماد براجمها من اجلهات الدولية بادئة بكلية 
 .لكي للمعماريني الربيطانينياهلندسة املعمارية العتماد براجمها من املعهد امل
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أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم حجر الزاوية للحياة اجلامعية من حيث التدريس  - 
 .والبحث العلمي

 .نظم االمتحانات وتقييم الطالب - 
 .املكتبات وتكنولوجيا املعلومات - 

املسـتجيبة حلاجـات جمتمعهـا    خدماا التعليمية والبحثية  هادفة بذلك إىل التميز يف
عرب تقدمي أحدث الربامج الدراسية املعتمـدة  ملرتبطة بالقيم األكادميية واحلرية الفكرية وا

استحداث الربامج العلمية غـري  كذلك وتشجيع البحث العلمي والتعاون الدويل وعاملياً 
  .التقليدية خلدمة متخرجيها يف إطار مفهوم التعليم املستمر

  

كز املتخصصة خلدمة العملية التعليمية والبحثيـة  إنشاء املراب كما أولت اجلامعة اهتمامها
 مركز التطوير األكـادميي وضـمان اجلـودة   ء اتمع وسوق العمل كإنشا كما خلدمة

الذي يشكل ميداناً للتدريب العملي لطالا وجمـاالً للـدورات   امليديا  ،مركز اإلعالمو
دوراً هاماً كبيت  ومركز االستشارات والدراسات الذي يؤدي التخصصية يف هذا اال

خربة خيدم القطاعات اإلنتاجية من خالل تقدمي االستشـارات والدراسـات ومركـز    
متخصص لتدريس اللغات اإلنكليزية والفرنسية والعربية سواء لطالب اجلامعة أو لباقي 

كما أنشأت مركـزاً حلقـوق    .السيما تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا أفراد اتمع
  .دف التعاطي احلضاري مع قضايا حقوق اإلنسان اإلنسان

  

لبعض املشروعات احليوية، خطت اجلامعة خطوات تنفيذيـة  ويف إطار خطة مستقبلية 
كليات العلوم الطبية يف اجلانـب التطبيقـي مـن    لبناء مستشفى تعليمي خيدم طالب 

سـرير   ٣٠٠ذو قدرة استيعابية لـ وهو ، دراستهم إضافة إىل تقدمي خدماته للمجتمع
اجلامعـة   كما وضعت .ل املرضى يف خمتلف التخصصاتيؤمن خدمة الطوارئ واستقبا

طالا وإىل سـائر   لتقدم خدماا إىل مكتبة مركزية مزودة بأحدث التقنيات خطة لبناء
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يف هذا اال تواقة للتعاون مع مكتبة اإلسكندرية العريقة وعلى  ،أفراد اتمع، واجلامعة
  . سعادة الدكتور إمساعيل سراج الدينرأسها مديرها 

  

  أيها احلضور الكرمي
إذا كان البد من كلمة شكر يف هذا اال فهي جلامعة اإلسـكندرية رئيسـاً ونوابـاً    
وعمداء وأساتذة، وامسحوا يل أن أحيي بامسكم األستاذ الدكتور حسن ندير خـري اهللا  

نة العالقة احلضارية القائمة مـع  الذي أكد منذ توليه رئاسة جامعة اإلسكندرية على متا
  .جامعة بريوت العربية

وأخرياً أتقدم بالشكر ألفراد اهليئة التعليمية واهليئة اإلدارية يف جامعة بريوت العربية الذين 
  .عملوا بروح الفريق الواحد حتقيقاً ألهداف اجلامعة ورسالتها

  

   واملتخرجاتأعزائي املتخرجني
  .ك أباؤكم وأمهاتكم وأحباؤكم فرحتهم بكمأتوجه إليكم بالتهنئة وأشار

  .انطلقوا إىل دروب النجاح معززين بالعلم واإلميان فبهما تتحقق اآلمال وتتجسد الرؤى
  .وفقكم اهللا وسدد خطاكم

  

 والسالم عليكم ورمحة اهللا


