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 كلمة رئيس اجلامعة أ.د.عمرو جالل العدوي
 العيد السابع واخلمسني  يف احتفال

 9/11/2016يوم األربعاء  لتأسيس اجلامعة
 

 أصحاب الدولة
 أصحاب املعايل والسعادة والسماحة والسيادة

 أعضاء أسرة اجلامعة أعزائي
 احلضور الكرمي

 
يسعدين أن أرحب بكم يف هذا الصرح الذي جسََّد فكر رجاالت الرب واإلحسان، كان من بينهم مجيل رواس، 

ي عبد احلميد السفري املصر و  الشيخ فهيم أبو عبيهوغريهم، ومبؤازرة  حوري، إمساعيل الشافعي، عمر حوريراشد 
واألفكار مع أصحاب القرار يف مصر العروبة، الزعيم مجال عبد الناصر فكانت جامعة ؤى ر  ـ، فتالقت الغالب

 .بريوت العربية
 

 أيها احلضور الكرمي،
لى هبذا الصرح بالتحليق أكثر وأع نا األحالم  ـ  كلما تراكمت السنوات على جامعة بريوت العربية، تراكمت يف قلوب

رة من اإلجنازات ط  ها بسرية عَ ـتروي جناحات   فينا األمل والفخر جبامعة   العلمي العمالق اىل فضاء العاملية، وتراكم
 .الرائعة

 
ليها اجلامعة ملة حمطات وحتديات صربت علت جب  ف  سبعة ومخسون عاماً مرت على تأسيس جامعة بريوت العربية، حَ 

 .حلصاد على قياس أحالمها وأهدافهاوصابرت حىت جاء ا
 

ت لذلك ــقــف  ن تكون احلاضنة العلمية والثقافية للبنانيني والعرب من املشرق إىل املغرب وو  منذ البداية أرادت اجلامعة أ
ها رغم كل الويالت ظَ ف  اجلامعة وحَ  من الرجال الرجال الذين أدوا دوراً ريادياً صان اسمَ  بفضل اهلل تعاىل وجبهود خنبة  

 .واحلروب والنزاعات اليت حاولت النيل من اجلامعة
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اجلامعة على مدى سبعة ومخسني عاما خفاقا وعاليا، ألن دور هؤالء الرجال كان رسوليا ال حيده الزمن،  اسم  بقي 
على الشرف  م اليوم ليس على إجنازاهتم فقط بله  م وسهروا على رعاية اجلامعة اليت تكرم  ه  م وجهد  ه  فأعطوا من وقت  

 .تاريخ تأسيس اجلامعة 1960ف الرب واإلحسان، ومنذ العام الذي مد وا به األجيال منذ مثانني عاماً من تأسيس وق
ه وأعضائ   هيف هذه اللحظة العزيزة من عمر اجلامعة، أتقدم خبالص الشكر والعرفان إىل وقف الرب واإلحسان ورؤسائ  

تارخيي لتداولوا على رعاية ومتابعة شؤون اجلامعة، كما أتقدم بالشكر أيضا إىل مصر احلبيبة واىل موقفها ا نالذي
والعامل  لبنان يفيف وقت كانت فيه فرص التعليم  إنشاء اجلامعة وواكبت مسرية تطورها باستمرار، ت  مَ حني دعَ 

 .العريب حمدودة
 

 أيها احلضور الكرمي
 

من عالمات النجاح الذي تعيشه اجلامعة اليوم، حتويلها للتحديات اىل جناحات بارزة، فكلنا يذكر يف هذا اجملال 
ها، على مسار التعليم القانوين، فأكدت، منذ إنشائكلية احلقوق   عند انطالقةجلامعة يف مرحلة تأسيسها مواجهة ا

واء يف لبنان والعامل ساملرموقة ها ها هي الكلية تؤكد مكانتَ و  ،جديد يف التعليم القانوين على جدارهتا، بإضافة ب عد  
 .حاصلة على االعتماد الدويل لرباجمها يف مرحلة الليسانس ومرحلة املاجستري والدكتوراه ،العريب

واىل  ،احلقوقلية كأستاذاً يف القانون املدين يف   بالذاكرة إىل فرتة التأسيس، حني كان والدي وامسحوا يل هنا أن أعودَ 
يف كلية اهلندسة  الباً حيث كنت ط ،خة يف وجداينفرتة أواخر الستينات وأوائل السبعينات اليت تشكل فرتة عزيزة راس

 نواتيف كلية اهلندسة املعمارية ملدة أربع س وعدت اليها مرة أخرى يف هناية الثمانينات ألعمل أستاذاً  ،املعمارية
 .2006اىل أن تشرفت بتحمل مسؤولية رئاسة اجلامعة منذ العام  وأستاذاً زائراً، وممتحناً خارجياً،

 
ا الزمن يف أرقى ها جبملة إجنازات سيسجلهر  حمافظة اجلامعة على أصالتها وتارخيها فإهنا أيضا تواكب حاض  ويف موازاة 

حبصول  ،ها على خريطة التعليم يف العامل العريب والدويلها ومكانتَ ـجدارتَ  ت  ب  ث  ه، فها هي جامعة العرب تـ  سجالت  
الجنازات وهي كانت توجت هذه ا ،دولية ذات السمعة املرموقةها على االعتماد من أهم اهليئات الـمعظم برامج كليات  

 .حبصوهلا على االعتماد املؤسسي الدويل
 

بعد أن طبقت اسرتاتيجيتها  ،2020-2013هي اجلامعة ختطو اىل األمام بناء على اسرتاتيجية اعتمدهتا عن الفرتة  وها
مسرية جودة التعليم اليت انعكست بفعالية  2007كما أن اجلامعة بدأت منذ العام   2013 – 2007السابقة عن الفرتة 

 آخذة مبعايري اجلودة سبيالً لبلوغ قيم اجلودة والتميز. ،على معظم التخصصات والربامج
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لعريب ا ومن صور جناحات اجلامعة املنتشرة، خترجيها منذ النشأة وإىل اليوم أكثر من مئة ألف متخرج يف لبنان والعامل
 مات  وقد تقلد الكثريون منهم مناصب رفيعة يف بلداهنم وكانت هلم بص ،يشكلون سفراء أوفياء إلسم ومسرية اجلامعة

 م.ه  ـم وهنضة جمتمعات  ه  واضحة يف جماالت عمل  
 

 أيها األصدقاء، أيها الحضور الكريم
 تنفيذها وهي: وأنا أرنو اىل املستقبل أرى عالمات بارزة على خريطة الطريق حنرص على

متابعة و  ،ليميةاجلودة التعضمان ومعايري  ،املتعلقة بالتعلمتطبيق اسرتاتيجية اجلامعة احلرص على : أولا 
الربامج بها وربط   ،هياجات  واحتملواكبة املتغريات املستمرة يف سوق العمل  ،والدويل احمللياملستجدات على املستوى 

حلة الربامج يف خمتلف التخصصات مبرحلة الدراسة اجلامعية األوىل ومر  ، فتوفرالدراسية واملقررات التعليمية
وبرنامج  Biomedical Engineeringبرنامج اهلندسة الطبية احليوية كلية اهلندسة   تفاستحدث ،الدراسات العليا

     برنامج تصميم األزياء العمارة. كما استحدثت كلية Chemical Engineeringاهلندسة الكيميائية 
Fashion Design، بني أكثر  درجات علمية بينية جتمع تواستحدث ،إضافة إىل برامج التصميم املتوفرة فيها

علم النفس م يف دبلو استحدثت كلية اآلداب و . ، ودبلوم القانون الطيبمن ختصص كماجستري اإلبداع املستدام
 اإلكلينيكي.

 

 ،لقائم على الطالبامع تعزيز جماالت التعلم  ،نظام التدريس التفاعلي منهجية التعليم باعتمادتطوير  ا:ثانيا 
حتديث مع  ،وكذلك استعمال قواعد البيانات الرقمية ،والتعليم املدمج واإللكرتوين ،باستخدام التقنيات احلديثة

الكفاءات  ختيارالإعداد خطة مستقبلية باإلضافة اىل  ،طبقًا للمعايري الدوليةوتنويع آليات وأساليب التقييم 
 .أعضاء هيئة التدريس من

 

 ،ثقافة البحث العلمي تعزيزو  ،تنمية قدرات الطالب البحثيةل ربط البحث العلمي مع العملية التعليمية ا:ثالثا 
تنشيط البحث العلمي و  ،يف جماالهتم املختلفةوالتقدم العلمي البحثي  ،تطورات العامليةللمما يضمن مواكبتهم 

لى املشاركة يف عحث أعضاء هيئة التدريس حتفيز و االشرتاك يف املؤمترات الدولية، مع و من خالل عقد مؤمترات 
 .دوليةإقليمية و و  من جهات داخلية األحباثالبحث عن مصادر متويل عرب  ،الدوليةو  احمللية املشروعات

 

ستفادة من اخلربات للدعم والتعاون واال ،احمللية واإلقليمية والدولية مع اهليئات واملؤسساتالعالقات  تعزيزا: رابعا 
اريني، مع نشر األساتذة والطالب واإلد تبادلل مذكرات التفاهم املربمة يف جمااالتفاقيات و تفعيل و  ،املختلفة

 ،متخرجيهاو  متتني شبكة التواصل مع أصدقاء اجلامعةالسعي اىل و ، ثقافة التعاون الدويل والنشاطات الدولية
 .املتنوعة واطالعهم على كل املستجداتالنشاطات يف اشراكهم و 
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 ،احلياة اجلامعيةمبا يضمن جودة العملية التعليمية و  ،تطوير وتنسيق اخلدمات اإلدارية واملكتبية والبحثية ا:خامسا 
ت اليت تضع فرق تياجابكل املستلزمات واالح ،ودعم النشاطات الطالبية من رياضية واجتماعية وثقافية وفنية

 اجلامعة ومالعبها يف املصافات الدولية.  

 .أحرم اجلامعة جبميع اخلدمات مبا خيلق بيئة آمنة هلم وملسريهتم األكادميية تعزيزكما سنسعى اىل 
 

 ،الصحية تزوده بالدراسات واالستشارات وتقدمي الرعاية ،تكريس واقع اجلامعة يف جمتمعها كبيت خربة سادساا:
لقطاع اقامة مستشفى جامعي ليخدم طالب كليات إل مع السعي ،من خالل إنشاء العيادات الطبية املتخصصة

 .مع السعي اىل تعزيز العيادات القانونية الطيب واجملتمع يف آن معاً،
ملهن وأصحاب ا لتزويد اخلرجيني ،ومن مساعي اجلامعة ايضا للمرحلة املقبلة، التوسع يف جمال التعليم املستمر

 بآخر املستجدات العلمية بإشراك كل الفئات العمرية واملهنية املمكنة. وغريهم
هلندسة والعلوم يف كليات إدارة األعمال واكما تتجه اجلامعة إىل فتح فرع هلا يف البقاع لتدريس بعض الربامج 

 .والعمارةالصحية 
 

رب قها بكل ما أوتيت من قدرات ووسائل، عهي باقة مميزة من األحالم والطموحات، ستسعى اجلامعة اىل حتقي
 العمل الدؤوب كفريق واحد يتشارك حلم التميز والنجاح.

 

 أيها الحفل الكريم،
قطع وعود إال أهنا يف الوقت ذاته حمطة ل ،نعم، إهنا ساعة الستذكار حمطات جمد لن تفارق ذاكرة اللبنانيني والعرب

اظ على هذه فأمام ذلك من واجبنا البقاء على العهد باحلف ،الوفاء واالنتماء هلذه اجلامعة اليت أعطتنا الكثري والكثري
 اً حضاري اً ة علملتبقى اجلامع ،فيةامسخرين هلا كل اجلهود الطيبة والوسائل املمكنة والقدرات الو  ،املسرية املعطاءة

 اجلهل. ينري عتمات اً ومصباح
 

 عشتم وعاشت جامعة بريوت العربية.


