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 ابلدكتور جوزيف حلو ممثالا  صاحب الرعاية معايل الدكتور مجيل جبق وزير الصحة العامة
 ممثالا ابلدكتور امحد صادق نقيب أطباء لبنان يف بريوتسور شرف أبو شرف الربوفسعادة 

 أصحاب السعادة رؤساء ومدراء املؤسسات الطبية، وممثليهم
 السادة أعضاء اهليئة التعليمية بكلية الطب

 أعزائي أطباء االختصاصالسادة أولياء األمور الكرام ...
 

 احلضور الكرميأيها 
 

شهادات االختصاص  كوكبة من األطباء املتميزينبكل الفرح واالعتزاز أرحب بكم مجيعاا وأقف بينكم اليوم لتسليم  
طبية عديدة، لينطلقوا إىل جمتمعهم يسهمون يف صحة االنسان بفضل ما اكتسبوه من علم وخربة،  ختصصاتيف 

تشهد عليهما اجلامعة ومنظومة املؤسسات االستشفائية املرموقة اليت أدت كل منها دورها على أعلى مستوى من 
حىت استحق أطباؤان اليوم شهاداهتم  الفعالية، ومن هنا أحنين شاكراا ومقدراا كل من أعطى بسخاء من علمه وخربته،

 بكل ثقة واقتدار.
 

 احلضور الكرميأيها 
 

يف التعليم الطيب والعلوم الطبية وقد واكبت كلية الطب جبامعة بريوت العربية هذا التطور  سههههههههههريعاا  يشهههههههههههد العا  تطوراا 
 2010على مسهههههههههتوى برانمت البكالوريول. فمنذ العام  والتقييمبتبين أحدث الطرق يف تصهههههههههميم املناهت وطرق التعلم 

بدأت الكلية يف تطبيق املنهت احلديث يف التعليم الذي تتداخل فيه العلوم اإلكلينيكية مع العلوم الطبية األسهههههههههاسهههههههههية 
 .ثالث دفعاتج من هذا الربانمت ر  همنذ سنوات الدراسة األوىل، وخت
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إن سههههنوات الدراسههههة السههههت ابإلاههههافة إىل سههههنة التدريب السههههابعة املعروفة ابالمتياز تشههههكل يف واقع األمر األسههههال 
منذ من مراحل حياته املهنية  جديدةالعلمي واألكادميي يف بناء مسههههتقبل الطبيب. وانطالقا منها يبدأ الطبيب مرحلة 

حيث يكتسههههب الطبيب املهارات االكلينيكية الالزمة ، تاإلتحاقه بربانمت االختصههههاص للعمل والتدريب ابملسههههتشههههفي
ملمارسههة املهنة رشههراف أكادميي من اجلامعة وكشههاركة األطباء األكفاء ابملسههتشههفيات. إن مرحلة االختصههاص تشههكل 

وا قيمة أسههاسههية تثري مكتسههبات األطباء العلمية واالكلينيكية، لتكتمل بذلا مهاراهتم كممطباء ممارسههن، بعد أن أ ع د  
 يف مرحلة البكالوريول ليكونوا أطباء متمكنن واعدين.

والقيم األخالقية اليت حيملوهنا وال يسهههعين يف هذا ا ال إال أن أنوه كا بلأه أطباؤان من مسهههتوى رفيع من العلم واخلربة 
 املستشفيات. للتدريب يفواليت بفضلها يتم اختيارهم 

 
 احلضور الكرميأيها 

 

أتوجه ابلشكر والتقدير إىل شركائنا يف منظومة التعليم الطيب يف املستشفيات اجلامعية والتعليمية، الذين ابمسكم مجيعاا 
 بائنا املتخرجن اليوم.كانت إلسهاماهتم العلمية وخرباهتم املتميزة عظيم األثر يف مكتسبات أط

 

نظمة لشههههههههؤون مهنة الطب، امللتزمة صههههههههحة كما أتقدم ابلشههههههههكر اجلزيل لنقابة األطباء ببريوت والشههههههههمال، الراعية وامل
 االنسان.

أن أتقدم ابلشهكر اجلزيل إىل أسهرة كلية الطب عميدة وأعضهاء هيئة تدريس وعاملن ملا بذلوه من جهد  كما ويسهري
الدراسهههههههههية  رحلتهممتميز. كما ال يفوتين أن أتقدم ابلتهنئة ألهايل وعائالت املتخرجن شهههههههههاكراا مواكبتهم ألبنائهم يف 

 الطويلة.
 

 أعزائي أطباء االختصاص املتخرجن
 

وصوالا إىل حتقيق رسالتكم اإلنسانية كممطباء متميزين  أدعوكم إىل مواصلة رحلتكم حنو حتقيق طموحاتكم علماا وعمالا 
 ، وث قوا أن اجلامعة ستظل من ورائكم دعماا وسنداا.ترفعون من قدر الرعاية الصحية يف وطنكم

 وسدد خطاكم مع متنياتنا لكم ابلتوفيق. وفقكم هللا


