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  أصحاب املعايل والسعادة

  أيها السيدات والسادة 
  

ر هاين هالل وزير التعليم العـايل  أبلغ حضراتكم أرق حتيات معايل األستاذ الدكتو أود بداية أن
والدولة للبحث العلمي الذي كان بوده اللقاء بكم يف هذه املناسبة السعيدة لوال ظروف طارئـة  

  .حالت دون حضوره وسيادته يبلغكم أمجل متنياته
  

  أيها احلفل الكرمي
هيئة التـدريس  ، يسعدين أن أرحب بكم مبناسبة تكرمي أعضاء مع إطاللة اليوبيل الذهيب للجامعة

املعارين جلامعة بريوت العربية، هذه املناسبة العزيزة على قلوبنا مجيعاً لنعرب من خالهلا عن أمسـى  
مشاعر التقدير والود والوفاء ألساتذة أجالء من أبناء مصر أدوا رسالتهم حنو وطنـهم وأمتـهم   

األجبدية وملتقى احلضـارات   ومحلوا رايات العلم واملعرفة إىل جامعة بريوت العربية يف لبنان مهد
  .والثقافات

  

سنةَ ألف وتسعمائة وستني ولدت جامعةُ بريوت العربية، ويف " تشرين الثاين"يف السابع من نوفمرب 
افتتاحها يف ذلك اليوم، قالَ أولُ رئيسٍ هلا الدكتور علي راشد أنَّ من مقومـات الدسـتورِ    حفلِ

اجلامعة وغريها من اجلامعات يف الداخلِ أو اخلارجِ علـى التفـاهمِ    اجلامعي أنْ تقوم العالقةُ بني
وهذا التعاونُ بني اجلامعات هو العامـلُ األولُ  . الرسالة اجلامعية والتعاون الوثيقِ يف سبيلِ حتقيقِ

  .ايلعلى نشرِ املودة، واإلخاِء بني أبناِء البشرِ مهما اختلفت حضاراتهم ومذاهبِهم يف عاملنا احل
 أيها السادة  –كانَ ذلك– وأربعني من تسعة  عن استشعارٍ سابقٍ ألبعاد يكشف عاماً، وهو تعبري

   جامعـة تنشأُ جامعةٌ وليدةٌ يف أحضـان نا العريب حنيهذه التجربةُ الفريدةُ يف عامل املستقبل أثارته
  .هرِ التعاون وملفهومِ التوأمة بني اجلامعاتوقد حتولَ هذا االستشعار إىل واقعٍ متحقِّقٍ جلو. عريقة



  ...أيها احلفل الكرمي
  

جامعةُ بريوت العربية استجابةً لضرورات ملحة وقتذاك، فقد كانت هناك قطاعات واسعةٌ  تنشأَ
ويف سـبيلِ حتقيـقِ   . من اتمعِ اللبناين خاصة والعريب عامة قد تعذر عليها فرص التعليم اجلامعي

تها، فقد ارتبطت جامعة بريوت العربية منذ البداية برباط أكادميي مع جامعة اإلسـكندرية  رسال
  واملاليـة واإلدارية مس استقاللَها الكامل يف شؤونِها العلميةها األساسي على حنوٍ ال ينظام حدده

لة، فكانت هـذه  كجامعة لبنانية خاصة ميلكها وقف الرب واإلحسان وهلا شخصيةٌ اعتباريةٌ مستق
العالقة املبكرة عنصر قوة يف العالقات األكادميية بني املؤسسات اجلامعية جعل جامعـة بـريوت   
العربية جامعة متميزة جتمع يف ثناياها مقومات التعاون العلمي مع جامعة مصرية عريقة واستقاللٍ 

السنوات وجعلـها مـرآة صـادقة     علميٍ وإداري ومايل حدد للجامعة مسارها على امتداد هذه
من شهر تشرين الثـاين  الحتياجات اتمعِ وظروفه ومتطلباته، ومع بدء الدراسة فيها يف السابع 

، وفد إىل اجلامعة كوكبةٌ من أساتذة اجلامعات املصرية، متكيناً هلا من الوقوف ١٩٦٠نوفمرب سنة 
وكان شعار هذه اجلامعة . نت موجودةً آنذاك يف لبنانإىل جانبِ اجلامعات العريقة الثالثْ اليت كا

وال يزال رمزاً لعالقة تارخيية أصيلة بني لبنان ومصر مجع ما بني جبل لبنان وأرزه وبـني منـارة   
  .اإلسكندرية

  

اقتصرت اجلامعةُ حىت منتصف العقد الثاين على كليات اآلدابِ واحلقوقِ والتجـارة واهلندسـة   
ذةُ حبوثاً وكتباً يف جمـاالت  لبنانيني والعرب، وقَدم األساتت أعداداً كبريةً من الاملعمارية، واستقبل

اآلدابِ واللغة والقانون واالقتصاد والعلوم االجتماعية صارت مراجع مشـهورة يف اجلامعـات   
  .العربية

  

إىل ختصصات جديدة يتطلبها وبسببِ ما أمثره هذا التعاونُ اخلالَّق يف املراحلِ األوىل برزت احلاجةُ 
اتمع، فتوسعت اجلامعةُ يف ااالت املتنوعة للدراسات اهلندسية، مث العلوم، مث الطب البشـري  

   .والصيدلة وطب األسنان والعلوم الصحية
  
  
  
  



  ...أيها السادة
 ٢٠١٢ – ٢٠٠٧ت العربية، ومن خالل خطتها اإلستراتيجية املوضوعة عن الفترة إن جامعة بريو

تصبو إىل حتقيق األهداف التالية يف جماالت التعليم والتعلم والبحوث والدراسات العليـا وتـوفري   
  :املوارد واخلدمات

 .استقطاب الطالب ذوي املهارات العالية وكذلك أعضاء هيئة التدريس املتميزين .١
 .تعزيز املوارد األكادميية واملالية .٢
 .واألجنبيةزيادة عدد الطالب من الدول العربية  .٣
 .االهتمام بالبحث العلمي وتشجيعه .٤
 .تطوير البنية التحتية للجامعة .٥
 .تشجيع التواصل مع املتخرجني واتمع .٦
 .مواكبة حركة التقدم التكنولوجي .٧

  
  

يف إطار حتقيقِ رؤيتها ورسالتها اهلادفة إىل اإلسهام يف جهود التنمية البشرية، اتبعت اجلامعة منهجاً 
استحداث سلسلة فروعٍ هلا يف خمتلف أحناِء لبنان، فكان أَولُها حرم الدبية، فاستقبل عام يقوم على 
طالب كلية اهلندسة املعمارية مث طالب كلييت اهلندسة والعلوم يف خريف العـام املاضـي    ٢٠٠٦
وموظـف،   ، فشكل بذلك نواةً ملدينة جامعية منوذجية تضم أربعة آالف طالب وأسـتاذ ٢٠٠٨

واملختربات والتجهيزات العلمية خلدمة العمليـة التعليميـة   ومنظومة متكاملة من أحدث املعاملِ 
  .والبحثية

  

وأما بالنسبة للخدمات الطالبية فقد حرصت اجلامعة على توفريها باملستوى الالئق عـرب تشـييد   
امعة بالدبية، وتوفري كافـة متطلبـات   املباين السكنية هلم وألعضاِء هيئة التدريس داخل حرم اجل

 وملعبِ كرة اإلقامة، كما وفرت اجلامعة لطالبِها املرافق الرياضية املتعددة من صالة ألعابٍ مغلقة
وكافيتريات، وبات هذا احلرم يشكلُ حافزاً ورائداً يف تنمية املنطقـة   إىل عدة مطاعمالقدم إضافة 

  .واجلوار
بعد أن ارتفعت مبانيـه   ٢٠١٠عاصمة الشمال طرابلس فسيتم تدشينه عام وأما فرعها الثاين، يف 

ته وأسهمت يف بنائه معززاً بكليات التجـارة وإدارة األعمـالِ   كونَ يف خدمة بيئته اليت احتضنلي
  . واهلندسة واهلندسة املعمارية والعلوم والعلوم الصحية



  

البيئيـة كمقدمـة    عة على أرضه مركزاً للدراساتموأما فرعها الثالث يف البقاع فقد أنشأت اجلا
سيما البيئية منها وذلك بالتعاون مع املراكزِ نطقة التواقة جلهود التنمية اللنشاط اجلامعة يليق ذه امل

  .البحثية يف لبنان وخارجه
  
  

إلكترونية شبكة تأمينـاً   وقد مت ربط هذه الفروع، إضافةً إىل فرعِ اجلامعة باإلسكندرية بأحدث
  .لعقد اللقاءات واحملاضرات عن بعد

  كما مت حتديث صفحة اجلامعة على الشبكة العاملية استجابة ملتطلبات العصر واليت من خالهلا يـتم
واليت " Luminus" الدخول إىل بوابة اجلامعة اإللكترونية، أولُ بوابة إلكترونية من نوعها يف لبنان 

  .ذة وإدارة اجلامعةبني الطالبِ واألسات للتواصلِ ما تشكلُ جسراً
  
  

  خلدمـة ها بالبحث العلمي والتعاون الدويل وإنشاء املراكزِ املتخصصةكما أولت اجلامعة اهتمام
العملية التعليمية والبحثية كما خلدمة اتمعِ وسوقِ العمل كإنشاِء مركـزِ التطـوير األكـادميي    

هـا وجمـاالً   الذي يشكلُ ميداناً للتدريبِ العملي لطالبِ) يدياامل(وضمان اجلودة ومركز اإلعالم، 
للدورات التخصصية يف هذا اال، ومركز االستشارات والدراسات الذي يـؤدي دوراً هامـاً   
كبيت خربة خيدم القطاعات اإلنتاجية من خالل تقدمي االستشارات والدراسات ومركز متخصص 

نسية والعربية سواء لطالب اجلامعة أو لباقي أفراد اتمع ال سيما لتدريسِ اللغات اإلنكليزية والفر
كما أنشأت مركزاً حلقوقِ اإلنسان دف التعاطي احلضاري . تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا

    . مع قضايا حقوق اإلنسان
  

فيذيـة لبنـاِء   ويف إطارِ خطة مستقبلية لبعضِ املشروعات احليوية، خطت اجلامعـة خطـوات تن  
مستشفى تعليمي خيدم طالب كليات العلوم الطبية يف اجلانب التطبيقي من دراستهم إضـافةً إىل  

سرير يؤمن خدمة الطوارئ واستقبال  ٣٠٠تقدميِ خدماته للمجتمع، وهو ذو قدرة استيعابية لـ 
مزودة بأحـدث  كما وضعت اجلامعة خطة لبناِء مكتبة مركزية . املرضى يف خمتلف التخصصات

  .التقنيات لتقَدم خدماتها إىل طالبِها وإىل سائرِ أفراد اتمع
  
  
  



  ...أيها السادة
  كبريٍ وظـائف إىل حد رتحالةً جديدةً، وتغي يف عاملِ اليوم أَتشأن األلفيةَ الثالثةَ قد أَن ال شك

وهي علوم ال ميكن التقدم فيها إالّ علـى  املؤسسات اجلامعية غلب عليها طابع العلوم التطبيقية، 
الكربى يف عاملِ اليوم قوةُ امتالك املعرفة، والتنافس شرس أساسِ التعدد والتعاون والتكامل، والقوةُ 

األخريةُ دعوةً عامليةً شاملةً إىل عقد السنوات بني  ال مساومة فيه، من هنا شهدت من التعاون أمناط
ذُ أشكالَ التوأمة أو توحيد املقررات واملراجعِ والشهادات، أو إجـراِء البحـوث   اجلامعات يأخ

 دف أو غري ذلك مما أصبح شائعاً اآلن، وذلك األساتذة املشتركة، أو التبادلِ احلقيقي يف خربات
  .حتقيقِ اجلودة واالعتماد واالعتراف

  
  

  أيها األعزاء
، أصبحت اجلامعة عضـواً  لى امتداد هذه السنوات اخلمسنيمنذ إنشاء جامعة بريوت العربية وع

وطوالَ . ومميزاً يف لبنان، تسهِم يف حتقيق التنمية البشرية فيه ويف أرجاء الوطن العريب الكبريفاعالً 
عمرِها املديد، أسهم كثريون من أبناِء مصر يف تأكيد دورِها وتعظيمِ عطائها يف جمتمعها اللبنـاين  

يف ذلك أساتذة أَجِالَّوالع ء من اجلامعات املصرية واللبنانية وإداريون ورجال فكر ريب، ولقد أسهم
وأصحاب دور نشر، كان هلم مجيعاً دوراً كبرياً يف نشر النتـاج الفكـري والعلمـي للجامعـة     

  .وألساتذا
  

حيي معايل األستاذ الدكتور هاين وه وأذة األجالء، فال يسعين إال أن أُنوإذا كنا اليوم نكرم األسات
هالل، وزير التعليم العايل والدولة للبحث العلمي لرعايته هذا االحتفال، كمـا أحيـي سـيادة    

على جلامعة بـريوت  األستاذة الدكتورة هند حنفي، رئيسة جامعة اإلسكندرية ورئيسة الس األ
السابقني، والسادة نـواب رئـيس   العربية، والسادة رؤساء جامعيت اإلسكندرية وبريوت العربية 

 التعاون هم يف مسريةشكرِنا واعتزازِنا جبهود اجلامعة وعمداء الكليات واألساتذة، مسجلني عظيم
  .الدائم إعالًء لقيمِ العلمِ واملعرفة وجتسيداً ألواصرِ العالقة بني شعيب مصر ولبنان

  
  والسالم عليكم ورمحة اهللا

 


