كلمة أ.د .عمرو جالل العدوي رئيس اجلامعة
يف الذكرى التاسعة واخلمسني لتأسيس اجلامعة
األربعاء 2018/11/7
احلفل الكرمي،
أيّها ُ
نحتفل معاً ابلذكرى التاسعة واخلمسني
إ ّّنا لَـ ُـمناسبة عظيمة جتمعنا هذه الليلة يف هذا الصرح العريق ل َ
لتأسيس جامعة بريوت العربيّة ،احتفاالً عابقاً بقصص النجاح اليت سطّرهتا هذه اجلامعة أبقالم اجلدارة
قصةَ جناح حتملُ العب ـَـَر
والكفاءة واملسؤوليّة منذ العام  ،1960وال تزال تلك
سجل يوماً بعد يوم ّ
األقالم تُ ّ
ُ
واحل َكم يف عامل التعليم العايل.
أتسست جامعة بريوت العربيّة يف الوقت الذي
وإ ّن أوىل قصص النجاح هذه كانت يف العام َ 1960
يوم ّ
مؤسسات منها جامعتان أساسيّتان ،يف ذلك
كان قطاع التعليم العايل يف لبنان يتمثّل يف وجود عشر ّ
األساسي وغايتها الراقية ،خدمة اإلنسان واجملتمع
العام وجدت جامعة بريوت العربيّة جامعة لبنانيّة هدفُها
ّ
العرب ،بتوفري التعليم وزرع القيم من دون أيّة مصاحل أخرى.
ّ
النري الذين سطّرت مبادرهتم النبيلة
ويف هذا املقام ال ب ّد من وقفة ُشكر وعرفان إىل أصحاب الفكر ّ
لرب واإلحسان ،ورجال ال ـ ُـمؤازرة والدعم يف مصر احلبيبة ،ويف
قصة النجاح هذه َعنَ ُ
ّ
يت هبم رجال مجعيّة ا ّ
طليعتهم الرئيس الراحل مجال عبد الناصر.
عام يف ختريج الدفعات من أبناء لبنان
كل ّ
ُُثّ انطلقت املسرية خبُطًى اثبتة ،فكانت ق َ
ص ُ
ص النجاح تتواىل ّ
والدول العربية الذين انطلقوا ليصنعوا عالمات فارقة يف بالدهم يف جماالت األدب والسياسة والقانون
واإلدارة والعلوم الطبيّة والعلوم واهلندسة.
قصص النجاح الـ ُـمشرقة
اليوم يف هذه املناسبة عندما ننظر إىل سنوات العقد املاضي تُطالعُنا
وها حنن َ
ُ
على خمتلف املستوايت واجملاالت اليت جعلت جامعة بريوت العربيّة تتألّق يف قطاع التعليم العايل يف لبنان
ويف العامل ،وال سيّما ما رافق رؤية اسرتاتيجيّة  BAU 2020من خطط وإجنازات على مستوى تطوير
العلمي وخدمة اجملتمع،
الربامج األكادمييّة يف املرحلة اجلامعيّة األوىل ومرحلة الدراسات العليا ،والبحث
ّ
جناحات سوف
أستعرضها معكم مبشاعر الفرح واألمل واالعتزاز والرضا:
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الدويل واالعتمادات الدوليّة
سي
من قصص النجاح املتألّقة
ُ
حصول اجلامعة على االعتماد ّ
ّ
املؤس ّ
ألكثر كلّياهتا وأقسامها وبراجمها ،هذا األمر الذي جيعلنا مجيعاً حريصني على االرتقاء جبودة التعليم الذي
توفّره اجلامعة يف خمتلف االختصاصات واملستوايت.
جودةُ التعليم هذه يرافقها يف جامعتنا اهتمام وحرص على بناء شخصيّة الطالب وتنميتها ،وهي
املتنوعة اليت توليها اجلامعةُ
ّ
قصة جناح أخرى نقف عندها عندما نستعرض الربامج والنشاطات املتميّزة ّ
تنمي وتصقل مهارات الطالب الرايضيّة ،والفنيّة واإلبداعيّة ،والفكريّة،
اهتماماً واليت من شأّنا أن ّ
الفرق املنشود يف جمتمعه وحياته.
والثقافيّة ،وتُسهم يف إعداده إعداداً ُمتكامالً ليُحدث َ
ومن جانب آخر ُّ
يعد اهتمام اجلامعة ابلبحث
العلمي واالرتقاء به سعياً إىل حتقيق األهداف السبعةَ
ّ
عشر لألمم املتّحدة للتنمية املستدامة قصةَ جناح رائدة ينبغي التوقّف عندها ،فبعد أن تبنّت اجلامعة أربعة
َ
حماور حبثيّة متثل هذه األهداف وهي:
1-Health and Well-being
2- Science and Technology
3-Society culture and Human Behavior
4-Creative Sustainable Development

األول من الدوريّة العلميّة للمحور األول،
أصدرت اجلامعة العدد ّ
Health and Well-being

وسوف تصدر اجلامعة الدورايت العلمية لباقي احملاور تباعاً
الدويل بعنوان:
كما عقدت مؤخراً املؤمتر
ّ
Urban Health and Well-being 2018:
Building Collaborative Intelligence for Better Lives in Cities

األول  2018واحداً من قصص النجاح
الذي عُقد ابلشراكة مع اجمللس
الدويل للعلوم  ICSUيف تشرين ّ
ّ
متر إىل
امللهمة حيث شارك فيه ابحثون من ثالث وعشرين دولة يف خمتلف االختصاصاتَ ،
هدف املؤ ُ
حتسني بيئة اإلنسان ورفاهيته ،وخرج بتوصيات واعدة كي تطبّق على ع ّدة مناطق يف لبنان.
قصة جناح َحت ُّمل املسؤوليّة اجملتمعيّة
ويف احلديث عن قصص النجاح اليت تتميّز هبا اجلامعة نقرأ مجيعاً ّ
مع اجملتمع احمللّي وبناء الشراكات وإقامة املشروعات اليت
اليت تتمثّل بتعزيز تواصل اجلامعة مبنظومة كلّياهتا َ
تُظهر إسهامات اجلامعة يف خدمة تنمية اجملتمع اللبنانّ ،وذلك يتجلى من خالل املراكز املتخصصة اليت
أنشأهتا اجلامعة هبدف حتقيق رسالتها يف خدمة اجملتمع وزايدة التوعية ،وتوفري املعلومات ونشر املعرفة
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قصة جناح مستقلّة ،من مركز حقوق
كل مركز من هذه املراكز الرائدة يُع ّد ّ
لكل مواطن .و ّ
وإيصاهلا ّ
اإلنسان ،ومركز البيئة والتنمية ،ومركز االستشارات والدراسات ،ومركز التعليم املستمر ومركز اللغات
إضافة إىل ابقي املراكز.
وكان افتتا ُح مركز الرعاية الصحيّة ّ
قصة جناح أُخرى تُوّكد على اهتمام اجلامعة هلذا القطاع اخلدمايتّ
يؤمن للمواطنني الرعاية الصحيّة وفق معايري اجلودة والتّقانة احلديثة.
الذي ّ
ويف معرض احلديث عن دور اجلامعة يف التنمية كان ال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن حرم اجلامعة يف الدبيّة
اجلامعي يف العصر احلديث ملا يوفّره من خدمات
تظهر منوذجاً للحرم
يع ّد إحدى قصص النجاح اليت ُ
ّ
وقاعات وخمترب ٍ
ٍ
ات ،وخدمات غري تعليميّة يف النوادي واملالعب ومساحات خضراء
متطورة أجهزةً
تعليميّة ّ
وغري ها من املرافق.
روح الفريق الواحد ،ورؤيةُ الفريق
وال ّ
شك أ ّن قصص النجاح هذه ُ
أساسها أنتم أيّها املخلصون ،فلوال ُ
كل فرد
وتكامل الفريق الواحد ،و
الواحد،
انسجام الفريق الواحد ملا كانت ّ
ُ
القصة ،فالشكر والتقدير إىل ّ
ُ
من أسرة هذه اجلامعة ّنواب الرئيس ،والعمداء ،وأعضاء اهليئة التعليميّة واإلداريّة واملوظّفني.
أيّها احلفل الكرمي،
ومعوقات على خمتلف املستوايت فإ ّن إصرار
العرب من حت ّدايت ّ
ظل ما تشهده املنطقة والعامل ّ
ويف ّ
قصة جناح ُختربُ عن
أهم ّ
جامعة بريوت العربيّة على السري خبطى اثبتة حنو الرايدة والتميّز واجلودة يع ّد ّ
كل الظروف أ ّن التعليم هو القاطرة اليت تقود
معان اإلرادة ،والتح ّدي واإلصرار واألمل ،فإنّنا نؤمن ،رغم ّ
التطور والتنمية واالزدهار ،وستبقى اجلامعة بعون هللا حمافظةً على تسطري قصص جناح
اجملتمعات يف ّاجتاه ّ
ُملهمة ،وال سيّما سعيها إىل توثيق العُرى مع اجملتمع املدنّ من خالل شراكات جديدة يف جمال اإلبداع
واالبتكار والتنمية يف جماالت كثرية يف القطاعات اخلدميّة والصناعيّة وقطاعات التخطيط والتقانة والرعاية
الصحيّة والتنمية البيئيّة وغريها.
أيّها احلفل الكرمي،
حتتفل اليوم ابلذكرى التاسعة واخلمسني للتأسيس جتد نفسها أمام مسؤوليّة
إ ّن جامعة بريوت العربيّة إذ ُ
التطور
كبرية ارتضتها لنفسها منذ العام  1960أمينةً يف ّ
حتملها طوال العقود املاضية ،مصممة على ّنج ّ
ومواكبة العصر مع احملافظة على األصالة والقيم اليت تضمن هلا متيّزها وعراقتها.
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صاحب
Nadey Hakim تميز
ّ ويف أجواء قصص النجاح هذه يَ ُّس ـ ُران أن يكون معنا اليوم الربوفسري الـ ُـم
ُ
الطب عُربو َن
ُ  وتَـتَ َشّر،النجاحات العامليّة
َ ف جامعة بريوت العربيّة أبن َمت
ّ نحه درجةَ الدكتوراه الفخريّة يف
ٍ
، وذلك بناءً على قرار جملس اجلامعة،وتكرمي جلهوده وإسهاماته العلميّة واإلنسانيّة
تقدي ٍر
As I conclude, BAU is honored, based on a decree by the University Council, to grant Prof.
Nadey Hakim an honorary PhD in Medicine, as a token of appreciation, and an honoring of
his efforts and contributions.
In recognition of the distinctive fulfilment of his scientific and medical efforts and
achievements, Beirut arab university by virtue of the authority of the university council
hereby confers upon professor Nadey Hakim the Honorary Doctor in Medicine
But before I ask Professor Nadey Hakim to the podium, allow me to give you a brief
biography of him in English.

ـختصراً عن
Nadey Hakim وقبل أن أطلُب إىل الربوفسري
ّ
ّ التفضل إىل
َ املنصة أتلو على َمسامعكم ُم
.قصة جناح
ّ سريته الذاتيّة ابللغة اإلنكليزيّة اليت
ّ تعرب عن
Professor Nadey Hakim earned his MD from Paris Descartes University in 1984. He
received an award from the Faculty of Medicine Cochin Port Royal as Laureate of the
Faculty of Medicine. He then completed his surgical training at Guy’s Hospital and received
his PhD from University College London. Professor Hakim performed a Gastrointestinal
Fellowship at Mayo Clinic and a Transplant Fellowship at the University of Minnesota.
Professor Hakim was part of the team which performed the world’s first Hand Transplant.
He has more than 30 years of experience in surgery. He has carried over more than 2,000
transplants.
Professor Hakim has published more than 150 peer-reviewed papers and has written or
edited 23 textbooks in the field of general, transplant, and bariatric surgery. He successfully
started the first Pancreas Transplant Program in Southeast England. He is also the first Max
Thorek Professor of Surgery. He is currently a professor of transplantation surgery at
Imperial College London. He was awarded Honorary Professorships from Lyon University,
Ricardo Palma Lima Peru University, Bashkent Ankara University, University of Sao Paulo
and was visiting professor at several institutions worldwide including Harvard.
He is the Envoy of the Imperial College President. He was also the 35th President of the
International College of Surgeons and was awarded the 2007 J. Wesley Alexander Prize for
outstanding research in the field of transplantation. He also holds the position of the London
School of Surgery Transplant Tutor from 2008 until now. He was the Vice President of the
Royal Society of Medicine (2014-2016) and the Governor of the American College of
Surgeons, UK Chapter (2014-2020). In 2016, he was awarded the Chevalier de la Legion
d’Honneur. In 2018, he was appointed Ambassador of the All Party Parliamentary Group
(APPG), UK House of Commons and a Membre de l’Academie Francaise de Chirurgie.
Professor Nadey is also an excellent sculptor. He was awarded the Baron's Prize from the
Medical Art Society in 2016. In addition, Hakim reproduced Michelangelo Buonarroti’s
David which is part of the Madonna del Parto Museum collection. He also made a bust of
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Queen Elizabeth II. In 2014, he unveiled a bronze bust he sculpted of Prime Minister David
Cameron at the Carlton Club in London.
Professor Nadey plays the clarinet and has recorded 10 CDs. He also speaks nine languages.
It is my pleasure now to ask Prof. Nadey Hakim to the stage to receive the honorary PhD in
Medicine.
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