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  راعي احلفل معايل وزير التربية والتعليم العايل السيدة ية احلريري
  أصحاب املعايل والسعادة

  سيدايت وساديت 
  الكرمي أيها احلفل

جامعة بريوت العربيـة لنلتقـي    -يسعدين أن أرحب بكم يف رحاب جامعتكم
تحديات الالتعليم الطيب "حتت عنوان املنعقد حول حدث يتمثل مبؤمتركم العلمي 

وتتجلى أمهية هذا املؤمتر يف أنه جاء مثرة جهد مشترك بـني كليـة   " واملستقبل
طب جبامعة اإلسكندرية إضافة إىل ها كلية التالطب جبامعة بريوت العربية وشقيق

األطبـاء يف  العديد من كليات الطب باجلامعات اللبنانية وباالشتراك مع نقابـة  
لبنان وكوكبه من الباحثني واخلرباء العامليني، مما سيسهم يف إثراء أعمال املـؤمتر  
واخلروج بتوصيات تعكس أمهية التعليم الطيب وتطويره وهو ما أصـبح هـدفاً   

ن حتديات وجب علينـا   ظل ما تواجهه اجلامعات يف منطقتنا العربية ممرجواً يف
كبري من الشفافية واملوضوعية والنقد البناء وفق منـهج علمـي    مواجهتها بقدر

حصني حتقيقاً جلودة التعليم الطيب، وإعالء ملستوى متخرجي كليـات الطـب   
  .نااتوبالتايل النهوض مبستوى الرعاية الصحية تمع

ؤمتركم هذا وجامعة بريوت العربية ختطو بعد شـهور عتبـة ميالدهـا    ويأيت م
قبل لتظل كما كانت منارة علم اخلمسني خبطى واثقة وترنو بأبصارها إىل املست

   .من أبرزها كلية الطبو لوطن مجيعاً من خالل كليااء ااألبن



  
  
  

  

تتفـتح   يف هذا العام، ويف هذا الفصل الذيلقد حرصت جامعة بريوت العربية 
امعة فيه أزهار األمل والرجاء على تنظيم عدة مؤمترات تأكيداً على دور لبنان اجل

املركز العلمي الرفيع للتحصيل اجلامعي واإلنتـاج  نه الذي أثبت جبدارة أبنائه، أ
تعـاون بـإخالص   تفما زال لبنان خبري تعمل فيه اجلامعات بانتظام و ،الفكري
  .وتكامل

ينعقد مؤمتر كلية طب األسنان يف جامعة بريوت العربية  ففي مطلع الشهر املقبل،
حتت رعاية كرمية من صاحب الفخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشـال  

  .ي يتناول آخر مستجدات طب األسنانسليمان والذ
كما جتري االستعدادات لعقد مؤمتر تنظمه كلية التجارة وإدارة األعمال وكلية 

الوزراء األستاذ فـؤاد   ياسية حتت رعاية دولة رئيس جملساحلقوق والعلوم الس
الذي يتناول تأثري األزمة املالية العاملية على النشاط املايل واملصريف من السنيورة 

  .منظور اقتصادي وقانوين
  سيدايت وساديت،

أن أتوجه بالشكر إىل القائمني على هذا املؤمتر ومجيع الزمالء من  علي أجد لزاماً
تـه،  اوغاي أهداف املـؤمتر  الذين شاركوا فيه وكل من أسهم بتحقيق الباحثني
والتعليم  ةعية هذا املؤمتر وزيرة التربيار أن أحيي باسم اجلامعة وبامسي ويسعدين

اليت ال تألوا جهداً يف متابعة مسرية التعليم العـايل يف   العايل السيدة ية احلريري
  .لبنان دعماً ومؤازرة

  .مع متنيايت ملؤمتركم بالتوفيقأهالً بكم مجيعاً 
                                                               والسالم عليكم ورمحة اهللا         


