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 الرتبية والتعليم العايل األستاذ مروان محادة،راعي احلفل معايل وزير 
 أصحاب املعايل والسعادة،

 أسرة مجعية متخرجي جامعة بريوت العربية،
 أيها احلضور الكرمي،

 

طلعاهتا تيسرين يف هذه األمسية السعيدة أن أهنئ أسرة مجعية متخرجي جامعة بريوت العربية يف يوبيلها الذهيب متمنياً هلا النجاح يف حتقيق 
 .الواعدة واألهداف الطموحة

 

 أيها املتخرجون األعزاء،
معة اتعلمون مدى اعتزاز اجلامعة بكم وأنتم تبذلون اجلهود املتواصلة لبناء شبكة مستدامة من العالقات الوثيقة، فيما بينكم من جهة ومع اجل

اوز عددهم تقدم الدعم واملشورة استمراراً لرسالتها حنو طالهبا ومتخرجيها الذين جت، من جهة ثانية، ولسوف تبقى اجلامعة على عهدكم هبا
يف لبنان ويف  اليت تولوها مراكز املسؤولية يف كافة املناصب نويتبؤو املئة ألف، يسهمون يف هنضة جمتمعهم ويفلحون يف كافة ميادين العمل، 

ربزت أمساؤهم يف شىت حقول فكانوا سفراء متميزين محلوا قيم اجلامعة ف ،مية والثقافيةوذلك بفضل بنيتهم العلشىت البلدان اليت حلوا فيها. 
 العلم واملعرفة وتبوأ الكثريون منهم مراكز املسؤولية، فكان منهم رؤساء وزراء ووزراء ونواب وأصحاب مناصب ومهن رفيعة. 

 اجلودة يف العملية التعليمية  أولوياهتا حتقيق معايريمقدمة تضع يف ولياً، اليت أخذت مكانتها على خريطة التعليم العايل حملياً ودإن جامعتكم 
املؤسسي، وما ذلك اال لدويل اإضافة اىل نيلها االعتماد  ،أرفع هيئات االعتماد الدولية منوبذلك باتت غالبية براجمها معتمدة  ،كما البحثية

 .االتاجملتعزيزاً ملسرية متخرجيها يف كافة 
 



 

 

 
الذي يذخر بكلياته  ريوتبدءاً من حرمها يف ب ،أرجاء لبنان إىلمن خالل امتداد كلياهتا بتقدمي مكنوناهتا العلمية إىل طالبيها معة اجلا وتفخر

اته وجممعه الرحب يف الدبية الذي يعد حرماً جامعياً متكامالً بكليوامتداداً حنو حرمها السبع ومراكزه املتخصصة ومبجمع رياضي الفت، 
رعها يف طرابلس بكلياته ف املتمتع باملواصفات العاملية، ومرافقه املختلفة مبا فيها سكن األساتذة والطالب، وصوالً إىل الشمال حيثالرياضي 

تح فروع لبعض  حرمها يف منطقة البقاع حيث يؤدي مركز أحباث البيئة والتنمية دوره بانتظار ف اخلمس الغين بالتخصصات، وأخرياً وليس آخراً 
 .قريباً  ا فيهكلياهت

عوهم دوهنا أود اإلشارة إىل أن املرافق املختلفة اليت توفرها اجلامعة لطالهبا من خدمات رياضية ومطاعم وغريها هي متاحة أيضاً للمتخرجني ن
 الرتيادها.

 
 أيها احلضور الكرمي،

لى حتمل مسؤوليتها، معية متخرجي اجلامعة الذين تعاقبوا عإن بناء املستقبل يبدأ من احلاضر، وإين اذ أنوه برؤساء وأعضاء اهليئات اإلدارية جل
اكراً هلم جهودهم شفال يسعين إال أن أشكر األستاذ عصام بعدراين رئيس اجلمعية وزمالءه أعضاء اهليئة اإلدارية مع انتهاء فرتة واليتهم 

 متابعة املسرية وحتقيق النجاح يف يف التوفيقكل   د عدة أيام،بعاليت ستنتخب  ،رئيس وأعضاء اهليئة اإلداريةلين ألرجو فإوانشغاهلم بقضاياها، 
تمعها، والعمل يف خدمة جمودعم جهودها  ،بناء جسور التواصل بني متخرجي اجلامعة، ومواكبة مسار اجلامعة للوقوف على مستجداهتا

 وفق مفهوم الفريق الواحد  
جني يف ، مبا من شأنه أن يضع مجعية املتخر عمل حمددة الرؤى واألهدافة اسرتاتيجية وخط أدعو اهليئة اإلدارية اجلديدة اىل وضع كما

 موقعها الذي تستحقه على الساحة احمللية واإلقليمية والدولية، راجياً وضع بعض األهداف والعناوين للعمل على حتقيقها ومنها: 
 

 .االستفادة من نقاط القوة يف جامعة بريوت العربية -

 .الصعد الثقافية واالجتماعية واملهنيةاجلمعية على أنشطة تفعيل  -

 تعزيز حضور اجلمعية على الساحتني احمللية واإلقليمية. -

 السيما املنتشرين يف دول العامل.متتني جسور التواصل فيما بني املتخرجني  -

 االستعانة بوسائل التواصل االجتماعي لبناء شبكات جتمع بني املتخرجني. -

 



 

 

 

 إىل عضوية مجعيتهم واملشاركة يف فعالياهتا.توسيع دائرة انضمام املتخرجني  -

 التخطيط للمسارات املهنية واإلسهام يف إجياد فرص العمل للمتخرجني. -

 إنشاء صندوق لدعم الطالب إسهاماً يف تطوير العالقة بني متخرجي اجلامعة وطالهبا. -

 استقطاب الطالب املتميزين وتشجيعهم على االلتحاق بكليات اجلامعة. -

 تعظيم صورة اجلامعة يف جمتمعها.العمل على  -

 بث قيم االنتماء للجامعة بني املتخرجني. -

 حتقيق دميومة التواصل مع اجلامعة ومواكبة حركة التطوير فيها. -

 خلق املزيد من فرص التعاون بني اجلامعة واملتخرجني.  -

 دعم اجلامعة يف جهودها لتحقيق رسالتها وخططها االسرتاتيجية. -

 لتمويل مشروعات اجلامعة مبا جيسد العالقة املستدامة معها.تنظيم احلمالت  -

 

 أيها املتخرجون األعزاء 

تعزيز  وإن البناء على العالقات املتينة بني منظومة املتخرجني والطالب واجلامعة، يسهم يف حتقيق أحد أبرز حماور اسرتاتيجية اجلامعة، اال وه
طها هنا ندعو مجعية املتخرجني إىل لعب الدور احليوي يف مواكبة اسرتاتيجية اجلامعة وخطالعالقات مع متخرجي اجلامعة وأصدقائها، ومن 

 البعيدة املدى ونشرها يف وعي املتخرجني، تأكيداً على قيم املشاركة وااللتزام مع اجلامعة.    
 

مسرية الرتبية والتعليم  ذي نتمىن له كل التوفيق يف قيادةوختاماً، امسحوا يل بامسكم مجيعاً أن أحّي راعي هذا احلفل معايل الوزير مروان محاده ال
 ، واحلفاظ على مسعة التعليم العايل الذي يتميز به لبنان.العايل يف لبنان

 
 وفقكم اهلل وسدد خطاكم

 والسالم عليكم


