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 سعادة األستاذ املهندس امني الداعوق رئيس مجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية 
 املدير الطيب يف مستشفى املقاصدحضرة الدكتور انس مغربل 

 احملرتمني  حضرات السادة األطباء
 احلضور الكرمي

 ،وحنن نشهد على مسرية ناجحة ،بينكم اليوم يف هذا الصرح العريق، تغمرين مشاعر االعتزاز والتقدير أقفيسعدين ان 
 حيتذى للتعاون بني املؤسسات. مثاالا تبدو 

التعاون بينهما،  أمثر ،ومجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية اشبه بتالحم عضوي ةلقد كان التعاون بني جامعة بريوت العربي
والفضل يعود لصدق العطاء املتبادل،  ،على مدى السنوات، كواكب من الكفاءات، أسهمت وال تزال، يف صحة املواطن

 الراسخ، بالقيم واألخالق، بالرب واإلحسان، ومقاصد اخلري. باإلمياناملدفوع 
 أيها السيدات والسادة

ندين  ومن هناالكنز الثمني. فكان ، علم على عمل، عريقتنيمنذ عقد ونصف من السنوات كان التكامل بني مؤسستني 
 ،اىل جمتمعنا ة السامية، اليت نؤمن هبا مجيعاا الرسال إليصال ،ه وخربتهبذل من فكره وعلم اىل كل من ،بالشكر واالمتنان

وهو الكنز  ،نتاج اجلهد املشرتك ،األطباء املتميزين فكان االحتضان والدعم واملؤازرة، فضلالذي له علينا الكثري من 
 .الثمني الذي هنديه اىل اجملتمع

 أيها احلضور الكرمي أيها األطباء األعزاء 
احلكيمة  وكان مستشفى املقاصد بإدارته، املتقدم يف التعليم الطيب ية التميز لبلوغ املستوىلطب بناصلقد اخذت كلية ا

وأطبائها املتميزين خري داعم ومعني للكلية لتتمكن من تنفيذ الربنامج التعليمي املتطور الذي انتقل بالدراسة من النظام 
ملف الكلية اآلن بصدد اعداد و  .التقليدي إىل النظام التكاملي القائم على دمج العلوم األساسية بالعلوم اإلكلينيكية .

حملياا وعاملياا. واجلامعة على ثقة  ،نا األعزاءا التعليمي، مما يعزز مكانة اطبائالدولية العتماد برناجمه التقدم اىل كربى اهليئات
  .الطيب يف التعليماملتقدمة ا البشرية والعلمية ومنهجيتها ه  ت  ي  ن   هبذا االستحقاق، بفضل ب   ان شاء اهلل بفوز الكلية 

 
 



 

 
 أيها احلضور الكرمي 

 قيادة وأطباء متميزين وعاملني خملصني اىل مجيع افراد اسرة املقاصد ،اللقاء اال ان أتقدم بالتحية والتقديرال يسعين يف هذا 
مثاالا  ،لنبقى معاا  ،شد على أيديهموأ ،يف جامعة بريوت العربية عمادة وأعضاء هيئة تدريس وطالب واىل اسرة كلية الطب

 واخلالق.  ،للتعاون املستمر
 والسالم عليكم 
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