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 طالب كلية الطب يف مرحلة االختصاصج ييف حفل ختر

  ٢٢/٦/٩٢٠٠االثنني  يوم
  
  

  صاحب املعايل الدكتور حممد جواد خليفة، وزير الصحة راعي هذا االحتفال
  جورج أفتيموسالربوفسور  األطباءنقيب سعادة 

  ؤسسات الطبية أصحاب السعادة رؤساء امل
      يها احلضور الكرميأ

  عزاءاأل األطباءأيها 
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  
  

على  صاالختصاسوياً بتوزيع شهادات  لنحتفلَ يف جامعة بريوت العربيةسعدين أن أرحب بكم ي
وا هذه املرحلة يف من أطبائنا املتميزين اخلامسةفعة الدطبيةالات ـخمتلف التخصص الذين أ.  

 والسـيما فباسم جامعة بريوت العربية أتوجه بالشكر والتقدير لكل من أسهم يف هذا النجـاح  
ومستشـفيات   وترعاهـا، تنظم شؤون املهنة  لألطباءنقابة  واملعرفة، نا يف محل راية العلمشركاؤ

  .الصحيةتالمس يومياً قضايا الناس 
يف  مهِألبنائ مهِودعم مهبصربِالذين أسهموا  واألمهات اآلباِءكما يسعدين ان أتوجه بالشكر إىل 

والبد من كلمة شكر إىل أسرة كلية الطب، عميداً وأساتذة أجالء بـذلوا مـن   حتقيق أمنيام، 
  .علمهم وخربم حىت أوصلوا أبناءنا املتخرجني إىل هذه املرتبة من النجاح

  

  احلضور الكرميأيها 
  

إنه من حا االحتفال مع هذ سن الطالع أن يترافقجِختر الد ـ فعة األوىل مـن ح ة بكـالوريوس  ملَ
على  هوإمتام رسالت هعمل إلكمالناً للطبيب عو سيكونون وهمالتمريض من كلية العلوم الصحية 

  .أعلى مستوى



  أيها احلضور الكرمي
  
  

م بتخصصـات  هأمـام  اآلفـاق  تحفْنرباساً لطاليب العلم تبعون اهللا، ل ستظَ جامعة بريوت العربية
مضـي حنـو   وهي لذلك ت ،سهاماً منها يف جهود التنمية البشريةجديدة وخدمة تعليمية متميزة إِ

قد استقرت فيه كليـات  اجلامعة بالدبية  حرمهو  ، فهاا يف أرجاء هذا الوطن العزيزهل إنشاء فروعٍ
فعات األوىل لس الستقبال الـد ع اجلامعة بطرابفركما يستعد  ،ندسة املعمارية واهلندسة والعلوماهل

ه اخلمس التجارة وإدارة األعمال واهلندسة املعمارية واهلندسة والعلوم والعلوم يف كليات البمن الطُ
  . ٢٠١٠يف العام الصحية 

  

 ليـات الطبيـة  مقومات التدريب اإلكلينيكي لطالب كلية الطب وباقي الكُ ويف إطار استكمالِ
ومع  ،بعد تنامي أعداد الطالب يف هذه الكليات يماوم الصحية السوالعل األسنانوطب الصيدلة 

 يف هذا الشأن، فإن اجلامعة تسعى إىل إنشـاءِ  مع املستشفيات ودةمتابعة العمل باالتفاقيات املعقُ
جتمعهـا علـى   الا ومسرير يكون يف خدمة طُ ٣٠٠مستشفى جامعي ذو قدرة استيعابية لـ 

  .السواء
  

ـ القَ التزموا ،بينكم لِجسور التواص ، مدواهذا الوطن إىل رحاب انطلقواعزاء أيها األطباء األ سم، 
  .املستقبلْ وبناةُ نتم أمل احلاضرِفأ

  
  

  أيها احلفل الكرمي
  
  

امسحوا يل أن أقدم بامسكم مجيعاً جزيل الشكر والتقدير لراعي احتفالنا اليـوم معـايل الصـديق    
الصحة الذي انشغل على رأس وزارته موم الوطن واملواطن، وزير  -حممد جواد خليفة -الدكتور

  .وإين أعتز بأن أقدم ملعاليه، درع اجلامعة عربون وفاء وتقدير
  
  

  وفقكم اهللا وسدد خطاكم
  وبركاته والسالم عليكم ورمحة اهللا


