
  العدويجالل   عمرو  كلمة االستاذ الدكتور
  اجلامعةرئيس 

  ١٦/٧/٢٠٠٧التخرج املقرر يوم االثنني يف حفل 
  
  

 باألسـتاذ ممـثالًً   اإلسـكندرية الدكتور حسن ندير خري اهللا رئيس جامعة  األستاذالسيد  -
  .لشؤون التعليم والطالب اإلسكندريةعبد العال نائب رئيس جامعة  عكاشةالدكتور 

لشؤون الدراسات  اإلسكندريةالدكتورة هند حنفي نائب رئيس جامعة  األستاذةة السيد -
 العليا والبحوث

  السادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس  -
  واإلحسانرئيس وأعضاء أمناء وقف الرب  -
   أبنائي وبنايت اخلرجيني -
 األعزاءواألمهات  اآلباءأيها  -
  أيها احلضور الكرمي  -

  
ونئكم بنجاحكم وأنتم حتصـدون   أمجل ترحيبوت العربية أرحب بكم باسم أسرة جامعة بري

  .واملثابرة وتندفعون يف رحلة كفاح وجناح جديدة  واالجتهاداليوم سنوات من العمل 
  
  

إن هذه اجلامعة اليت تتشرف بكم مثلما أنتم تتشرفون باالنتماء إليها تنتظر منكم الكثري يف عـامل  
، ولست أشك حلظة واحدة يف إنه رغم الصعاب اليت حتيط بنا فإنكم  ميوج باملتغريات والتحديات

اليت تصنع النجاح الفردي مثلما تصـنع أيضـاً    واإلرادةاملستقبل بروح الثقة  اقتحامقادرون على 
  .ن هلذه الروح أكثر من أي وقت مضى، وحنن اليوم حمتاجوالنجاح الوطين 

  
  
  



  األعزاءأيها املتخرجون 
  

النفتاح على اتمـع مبؤسسـاته   وا األكادمييةاً األزمات والصعوبات باالجنازات لقد واجهنا مع
لبنانيني تقوى ـم  ن هذه اجلامعة هي لكل الكانت لنا سنداً داعماً وأثبتنا أ لية والعلمية اليتاأله

  .كما يقوون ا
جبميـع كليـات   ريس مت تعميم نظام الساعات املعتمدة يف التدفتحقيقاً الرتقاء العملية التعليمية 

كمـا  ، اجلامعة وهو نظام متكامل يرتقي بالعملية التعليمية ويعزز العالقة بني الطالب وأسـتاذه  
نتها رؤيتها ورسالتها للفتـرة  رمست اجلامعة هذا العام إستراتيجيتها للسنوات اخلمس القادمة ضم

  .بحثية ية للعملية التعليمية والالقادمة مبا يضمن حتقيق املعايري العامل
ي يعترب رئيساً ونواباً للتعاون القائم الذ اإلسكندريةوال يسعين يف هذا اال إال أن أشكر جامعة  

  .مثاالً حضارياً حيتذى به
  

مجيعاً أقدم الشكر اجلزيل إىل عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس تقديراً ملـا   بامسكمكما أين 
  .متخرجينا األعزاء من علم نافع ومعرفة وحكمة إىل يقدمونه 

  .وأخرياً أهنئ أولياء الطالب بإمتام رسالتهم حنو أبنائهم  
  
  

  ، أيها احلضور الكرمي
يف تطور  اإلسهاملتحديات العصر من أجل  سرة الواحدة وفريق العمل املتكامل سنواجهبروح األ

  .اللبناين ووطننا العريب الكبري  ورقي اتمع
  
  

  ، والسالم عليكموفقكم اهللا


