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  من طالب اجلامعة

   ٢٨/٦/٢٠٠٩األحد 
  يف حرم اجلامعة يف بريوت

  
  أيها اآلباء واألمهات األعزاء

  أبنائي وبنايت اخلرجيني
  أيها احلفل الكرمي

  
الزمن، ويأيت يوم التخرج األسعد بـني  ها ميحوأيام مشهودة تبقى يف الذاكرة ال  يف حياة كل منا

  .تلك األيام، تظل ذكراه مصاحبة لرحلة احلياة، ونقطة انطالق حنو آفاقها الرحبة وآماهلا العريضة
جلهد دائم ومتواصل بذلتموه على  وتتويج حصاديوم  هذه الفرحة يفأن أشارككم  يسعدين اليوم

  .الهلا كل متطلبات النجاحامتداد حياتكم الدراسية يف اجلامعة وحققتم خ
  

  أيها احلفل الكرمي
  

إنه من حسن الطالع أن يأيت احتفالنا اليوم مع خترج الدفعة األوىل من محلة بكالوريوس التمريض 
  .من كلية العلوم الصحية ليكونوا عوناً للطبيب إلكمال عمله وإمتام رسالته على أعلى مستوى

  

  أيها األصدقاء
  

شرية، اتبعـت اجلامعـة   ورسالتها اهلادفة إىل اإلسهام يف جهود التنمية البيف إطار حتقيق رؤيتها 
الذي يقوم على استحداث سلسلة فروع هلا يف خمتلف أحناء لبنان، فكان أوهلا حرم الدبية  منهجاً

طالب كلييت اهلندسة والعلوم يف خريـف   ب كلية اهلندسة املعمارية مثطال ٢٠٠٦عام استقبل 
طالب وأستاذ  أربعة آالفنة جامعية منوذجية تضم نواة ملدي فشكل بذلك ،٢٠٠٨لعام املاضي ا
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خلدمة العمليـة  التجهيزات العلمية أحدث املعامل واملختربات ومنظومة متكاملة من وموظف، و
  .بات هذا احلرم يشكل حافزاً ورائداً يف تنمية املنطقة واجلوار، والتعليمية والبحثية
بعد أن ارتفعت مبانيه  ٢٠١٠يتم تدشينه عام سف ،الشمال طرابلسيف عاصمة أما فرعها الثاين، 

ستقبل الدفعات األوىل من الطـالب يف  لي ليكون يف خدمة بيئته اليت احتضنته وأسهمت يف بنائه
كليات هي إدارة األعمال واهلندسة املعمارية واهلندسة والعلوم والعلوم الصحية لتستوعب  مخسِ

  .مخسة آالف طالب
والبحثيـة  ات البيئيـة  دراسمركز لل قاع حيث يقع على أرضها الرحبةيف الب الثالث، وأما فرعها

  . ليق ذه املنطقة التواقة جلهود التنمية السيما البيئية منهاي ،كمقدمة لنشاط اجلامعة
  
  

  أيها احلفل الكرمي
  

واإلبـداع   لخلـق ل الفكرية والكرامة اإلنسانية وموطنلحرية ل وحصن ورسالةٌ إن اجلامعة بيئةٌ
ذا املفهوم، تضع جامعـة بـريوت   لمعرفة يف ركب احلضارة اإلنسانية، ل شعلٌوم ًوانه التزاما

مبنظومة من  العربية يف أوىل اهتماماا بناء اإلنسان احملصن بقيم العلم واملعرفة، وهي لذلك تأخذ
  :العناصر اليت تشكل مؤسسة اجلامعة أال وهي

 .الربامج الدراسية واحملتوى العلمي للمقررات والتقييم املستمر ملستوياا - 
أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم حجر الزاوية للحياة اجلامعية مـن حيـث التـدريس     - 

 .والبحث العلمي
 .نظم االمتحانات وتقييم الطالب - 
 .املكتبات وتكنولوجيا املعلومات - 

ـ  والبحثية خدماا التعليمية  هادفة بذلك إىل رفع القيم املستجيبة حلاجات جمتمعها واملرتبطـة ب
وإىل احلصول على شـهادات االعتمـاد الـدويل    عرب تقدمي أحدث الربامج الدراسية  األكادميية
  . لرباجمها

املراكز املتخصصة اليت ختدم اتمـع وسـوق العمـل     كما أولت اجلامعة اهتمامها باستحداث
يداناً للتدريب العملي لطالا وجماالً للدورات التخصصـية  ء مركز اإلعالم الذي يشكل مكإنشا

الذي يؤدي دوراً هاماً كبيـت خـربة خيـدم     ،ومركز االستشارات والدراسات ،يف هذا اال
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القطاعات اإلنتاجية من خالل تقدمي االستشارات والدراسات ومركز متخصص لتدريس اللغات 
  .اجلامعة أو لباقي أفراد اتمعاإلنكليزية والفرنسية والعربية سواء لطالب 

  .كما أنشأت مركزاً حلقوق اإلنسان دف التعاطي احلضاري مع قضايا حقوق اإلنسان
ويأيت مركز الدراسات البيئية يف البقاع من بني املراكز اليت تسـعى خلدمـة بيئتـها اقتصـادياً     

  .واجتماعياً
جلامعة خطـوات تنفيذيـة لبنـاء    لبعض املشروعات احليوية، خطت اويف إطار خطة مستقبلية 

الكليات الطبية يف اجلامعة إضافة طالب  سرير خلدمة ٣٠٠بقدرة استيعابية لـ مستشفى تعليمي 
وإجياد برامج علمية  ،وبناء مكتبة مركزية على أحدث النظم إىل توفري اخلدمات الطبية للمجتمع،

  .راكز عملهمغري تقليدية تواكب متطلبات متخرجيها تعزيزاً ملكانتهم يف م
  
  

  أيها احلضور الكرمي
  
  

أتقدم بالشكر ألفراد اهليئة التعليمية واهليئة اإلدارية يف جامعة بريوت العربية الذين  بامسكم مجيعاً
 كما أتوجه إىل متخرجينا األعـزاء  عملوا بروح الفريق الواحد حتقيقاً ألهداف اجلامعة ورسالتها

  .تكم وأحباؤكم فرحتهم بكموأشارك أباؤكم وأمهاالقلبية بالتهنئة 
  .انطلقوا إىل دروب النجاح معززين بالعلم واإلميان فبهما تتحقق اآلمال وتتجسد الرؤى

ومدوا جسور التواصل بينكم فأنتم أَملُ احلاضر وبناةُ املستقبل، وتذكروا أنكم كنتم فخر هـذه  
  .اجلامعة كما كانت فخراً لكم
  .وفقكم اهللا وسدد خطاكم

  
 عليكم ورمحة اهللا والسالم


