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 اجلامعة كلمة رئيس
  األستاذ الدكتور عمرو جالل العدوي

 الدبّية -يف حفل التخرّج السنوي
 72/06/2019 اخلميسيوم 

 مساء اخلري،
 عادة،والسّ  والغبطة املعايل والسماحة أصحاب  

 ها األهايل الكرام،أي
 ،املتخّرجنيأبنائي وبنايت 

 

 ،الكرمي احلفل هاأي
صافح يُ  والنجاح، تُعانق احلداثة األصالةأهاًل وسهاًل ومرحبًا بكم مجيعًا يف حرم جامعة بريوت العربّية حيث 

 .يغمر الطموح والفرح، التمّيز
السادسة واخلمسني من الشباب الواعد، واجليل القائد   يف هذه الليلة املباركة الدفعةوالعامل بنانطلق للُ حنن نُ فها 
ليدخل  احلياة من واملتسّلح ابملهارات املختلفة الوازعة ة والقيم اإلنسانيصة املتخصة الشهادة العلميي حيمل الذ

 على املبادئ واألخالق. استقامةأبواهبا الواسعة بعزمية على التغيري، وإصراٍر على النهضة، و 
 

 أيّها املتخّرجون، 
 الذي تعب من أجلها أعواماً. ه  شهادة ختّصص  ألّنين سأسّلم كّل واحد منكم  بكم فخور  اليوم إّنين  -
 تغيري. مشروع   منهمشباابً وفتياٍت أرى يف كّل واحد  سأخرّج فخور  ألنين إنين -
 .الذين تفخر اجلامعة هبم املتقنني واملرّبنيمن األساتذة  فريقة جناح هذه الليلة قد نسجها إنين فخور ألن قص -
ما زالت تؤّكد عاماً بعد و  ني عاماً قد بلغت الستكنت فيها طالباً وأستاذاً  فخور  ألّن جامعة بريوت العربية  ينإن -

، وقد حصلت على ة إبتقانلة وتواكب معايري اجلودة العامليعلمّية سامية تلتزم األصا رسالةٍ  ها صاحبةُ عام أنـ
 .  االعتمادات الدولّية
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 من أسهم يف صناعة فرحتكم هذه الليلة إىل كلّ   تنظرواأن هلذا أطلب منكم أيّها املتخّرجون أن تقفوا مجيعاً، و 
 ،بعني الفخر والتقدير

 أهاليكم،انظروا إىل 
 انظروا إىل جامعتكم،
 انظروا إىل أساتذتكم،

 م،انظروا إىل أنفسك
 قفوا مجيعاً، ووجهوا حتّية كبرية إىل هؤالء عربون شكر وامتنان.

 أيّها املتخّرجون،
 !الطريق وليس آخره النجاح الذي حتتفلون به هذه الليلة هو أّولُ  

، وهذا يكون عندما يكون لكّل واحد منكم رؤية واضحة هه بنفس  وكّل واحد منكم مسؤول أن يكتب قّصة جناح  
تركيزها وعزمية على التغيري، فالسّر يف التغيري كما يقول سقراط ليس يف تركيز الطاقات يف حماربة القدمي، بل يف 

 لبناء شيء جديد.
، ، ومعماريً كوين أستاذاً جامعّياً، وإداريً   ة خمتلفةحلياة من مواقع أكادميّية وإداريرُت اـب ـ بعد أن خ  وأان أقول لكم 

 ، فتذّوقت من خالهلا لّذة النجاح.  ثالثة أشياء اختربهتا يف حيايتوجدُت حقيقة النجاح يفومسؤوالً 
ليل  هلا من أجلها، تعملون واحيت  اختّصكم هبا هللا لرسالة أن حتملوا راسخ أبن يكون حلياتكم معىن،  أّواًل: إميان  

 كم، وبلدكم، والعامل.عختدمون هبا جمتم هنار بشغف وحب
 ونه.لُ موقع تشغ   أية ُتسند إليكم أو مهم ةاثنياً: اإلصرار على صناعة التغيري وإحداث الفرق يف أيّ 

علم يُبىن عليه، مرياث متّيز حُيتذى به، مرياث  كم، مرياثُ املرياث الذي سترتكونه ملن أييت بعد  التفّكر يف  اثلثاً:
 " زرعوا فأكلنا، ونزرع فيأكلون".يُقال فيه 

  أيّها املتخّرجون،
نغالق واالنفتاح ومواجهة اال، إّن الثورة املعلوماتّية اليوم، وسرعة التغرّي والتغيري، ومتطّلبات احلياة وسوق العمل

 دعُ مل يـ   هذه التحّديت ، كلة القادمةــنتظ رة منكم يف مسريتكم العلمية والعمليصناعة التغيري الـــمُ و  الفكريّ 
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بات ـل ـ  مهارات قياديّة تتوافق مع متطإىلمعه حتتاج إهّنا بل هو السالح الوحيد ملواجهتها، علمّي التخّصص ال
 ة الرابعة:الثورة الصناعينتجته أما  يف ظلالقرن الواحد والعشرين 

 مهارات التفكري وحّل املشكالت من  -
  مهارات املعلوماتّية والتكنولوجية و  -
 مهارات التواصل واحلوارو  -
 ومهارات اإلبداع -

 ة.وغريها من املهارات اإلدارية والشخصية واالجتماعي
بدأت ابلعمل املتقن  BAU 2020ة  اسرتاتيجيأهداف بفضل هللا ة بعد أن حّققت العربيجامعة بريوت  فإنلذا 

يشاركون  العريبة طموحة جديدة لبناء القادة املستقبليني من طالب لبنان والعامل اسرتاتيجيص لوضع واملتخص
ة إعداد لتعليميايف صناعة القرار وإحداث التغيري وحتقيق النهضة؛ ألّن املستقبل اآليت ينتظر من املؤّسسات 

 جيالً  د  ع  القادة، وصناعة القادة، ورعاية القادة، ومل يعد دور اجلامعات اليوم أن متنح شهادات فحسب، بل أن تُ 
ميتلك املعارف واملهارات واألدوات اليت جتعله قادرًا على املشاركة يف برجمة صورة العامل احلديث أبدوات العامل 

 الواعية.ة اإلنسانية وابملسؤولياحلديث 
تطوير ذاته سواء على مستوى التعّمق يف التخّصص  يوق ف عجلة   اليوم أالّ  متخرّجٍ  من هنا كان حمّتماً على كلّ     

، فاجلامعة تؤّسُس ها احلداثة وسوق العملبُ ابالطالع والبحث الدائم، أم على مستوى مهارات القيادة اليت تتطل  
 وعلى الطالب أن يتابع مسرية البناء.

 

 جون،أيها املتخر  
 قادة يف العامل:الهناك نوعان من   

ماً، هندساً، وحمامياً، وممرضاً، ومعلطبيباً، وم ليكون اتوهو الذي ختّرجه اجلامعات والكليالناجح  القائد املهين -
ينجحون يف عملهم، يؤدون وظائفهم حبرص واجتهاد، هؤالء قادة املناصب واملواقع  ،ورجل أعمال وغري ذلك

 وخيدمون اجملتمع. 
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أن يقتدى هو القائد الذي أدعو كّل واحد منكم فوالنوع الثاين هو القائد التحويلّي القائد املؤثّر واملغرّي واملستثمر،  -
 به:

 ها يف املاضي وفروعها متشّعبة حنو مساء املستقبل،الذي لديه رؤية جذورُ القائد 
 .ومهاراته من أجل االرتقاء بعمله، وجمتمعه، وبلده ويوّظف طاقاتهع إىل األمام القائد الذي يتطلّ 

 .لن يضّيع جهده وعمله أبن هللا ، ومؤمناً ه  ـت ـ واثقاً برؤيوُض املخاطر القائد الذي خي
 فريقه ومؤّسسته حبكمة رشيدة، وكفاءة عالية حنو اإلبداع والتمّيز.القائد الذي يقود 

 

 ،نياملتخّرج بنائيأ
ني خالل السترة مؤثة عريقة هلا اتريخ عريق خّرجت قيادات كم سُتمنحون اليوم شهادات من مؤسسة تعليميإنّ  

 وها حّق رعايتها.وارع ، فاحفظوا هذه األمانةعاماً املاضية
 ،نياملتخّرج بنائيأ

كونوا قادة حتويليني وا أنفسكم لتكونوا متعّلمني مدى احلياة،  د  أع  فبكم وإبجنازاتكم،  ة  فخور جامعة بريوت العربّية 
املهامتا غاندي  عمالً مبقولةلتصنعوا التغيري، كونوا أنتم التغيري،  كم وللجيل القادم، اقتحموا العامل بطموحاتكمل ـ جلي

 " عليك أن تكون أنت التغيري الذي تريد أن تراه يف هذا العامل". 
 

 املتخرجني، أبنائي
 اإلنسان من قيمة الرسالة اليت حييا يف سبيلها فاجعلوا رسائلكم سامية، وابذلوا من أجلها عّلمتين احلياة أن قيمة  

نوا إىل التحدّيت اليت تواجه مسريتكم بل واجهوها أنتم ابلعزمية واملسؤولّية والروح الفكر واجلهد والعمل، وال تركُ 
بثّتها فيكم جامعتكم، ومتسكوا بـ ــز مام األخالق، فالعلُم واألخالق مها السبيُل متث لوا روح  القيم اليت و ، اإلجيابّية

 الوحيد لنهضة املستقبل وصناعة التغيري.
يف جامعة بريوت العربية أبمسى عبارات الشكر واالمتنان ملا يبذلونه عميد وأستاذ  إىل كلّ  وّجه أت ويف هذا املقام

 . عاممتابعة مسرية النجاح كل  يف سبيل 

 دعمهار يف مل يقصّ  ه، و ـالتعليمّية وابركها بدعائ   هأبنائ  واكب مسرية  وأبٍ  كّل أمٍّ   وكما أشكر شكرًا خاّصاً 
  يعها واإلنفاق عليها.وتشج
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  ة.   داعم لرسالة جامعة بريوت العربيو  حمبٍّ  ل  كأشكر  وكذلك 
نح   أنة تـ ت ش ّرُف العربيويف اخلتام فإن جامعة بريوت  نسانّية إىل لعلوم اإلدرجة الدكتوراه الفخريّة يف اهذا العام مت 
يف عامل املوسيقى والغناء العريب صاحبة رسالة إنسانية ووطنية وعربية جمة ـون   الراقي واحدة من أعالم الفن العريب

ملسريهتا ُعربون  تقديٍر وتكرمٍي  ةاجلامعة الدكتوراه الفخريمتنحها قفة القديرة ماجدة الرومي، املثانة متأصلة إهّنا الفن
 ، وذلك بناًء على قرار جملس اجلامعة. الفنية امللتزمة
  ة.الذاتي االتفّضل إىل املنّصة أتلو على م سامعكم ُمـختص راً عن سريهتالفّنانة ماجدة الرومي ب إىل وقبل أن أطلُ 

 لبنان. يفمن مواليد كفرشيما  القدير حليم الروميالسيدة ماجدة الرومي ابنة املوسيقار  -
ة اليت خاطبت هبا اجلماهري مبشاعر عذبة، وكلمات ليست كالكلمات دب العريب حّبًا ابللغة العربياألدرست  -

 ة الراقية.رّبة من خالهلا عن رسالتها الفنية اإلنسانيمع
 السيدة ماجدة الرومي أيقونة الغناء العريّب. موهبًة فّذة جعلت من فأظهرت، مبّكرةها الفنّية ـت ـ كانت انطالق -
مجعت بني املوهبة الفنية والعلم  فريدةاجدة الرومّي ليست فنانة عربية متميزة فحسب، وإّّنا هي شخصية م -

 ة، واحلياة.فغّنت للحب واخلري والسالم، والوطن واحلريامللتزم، والثقافة واحلس الوطين 
عّدة  ، فحازت علىكربى يف العامل العريبة يف صوهتا فغّنت يف املهرجاانت اللت ماجدة الرومي رسالتها الفنيمح -

 .، "ومطربة املثّقفني""ألقاب " مالك الطرب العريب
ها الوطنية وانتمائها العريب، وقيمها ـوح  ر  عن للسيدة ماجدة الرومي مبادرات إنسانية واجتماعية كثرية تعرب -

 ة.اإلنساني
عة بريوت العربية مبنح درجة الدكتوراه الفخرية يف العلوم اإلنسانية للسيدة ماجدة الرومي كان سببه وإّن قرار جام -

 ا أحدثتهقته من خري ومما حق
الذي جيمع بني املوهبة  ن العريباللعامل من ّنوذج للفنمته من تغيري يف وطنها لبنان، مث يف الوطن العريب، وما قد 

 مكان. خاء، ويعمل من أجل اإلنسان يف أيواإل لثقافة وحيضن يف نفسه مشاعر احلبعلم واوال
 

 ة.ه الفخرية الستالم شهادة الدكتورافأطلب من السيدة ماجدة الرومي التفضل إىل املنص


