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 كلمة رئيس اجلامعة

 االستاذ الدكتور عمرو جالل العدوي

 الدبية –حفل التخرج السنوي 

 ٢٠١٦آب  ٢٧السبت 

 دفعة عصام حوري

 
 أصحاب الدولة واملعايل

 أصحاب السعادة والسماحة
 أيها احلفل الكرمي

 
 أمجل ترحيب شاكراً لكم حضوركم ملشاركتنا احتفالنا اليوم بتخريج الدفعة الثالثة واخلمسني، دفعة عصام حوري.أرحب بكم 

 

 أيها املتخرجون األعزاء،
 

بطالق   ،وحبوراً  فرحاً  ،يفيض اليوممن صرح  ،، بحّر التهاين لعبوركم املرحلة اجلامعيةأتقدم منكم ومن أهاليكم األعزاءيسعدين أن 
 .من املتخرجني املميزين كوكبة

 املليئة بكل أشكال التحد�ت. ،ىل واحات احلياةإم بطالق جيل مثقف ومتعلّ  ،سؤوليةأستشعر حجم امل ،وأ� أنظر اىل موكبكم
 الذي يبين وال يهدم. ،حيث مشاعر التصميم واملثابرة والطموح ،صورتكمإ�ا ساعة نتمىن فيها لو أن كل بلداننا العربية على  

 ،بيده لوحاً ـاألستاذ عصام حوري م ،يرتاءى إّيل من بعيد األمني العام الراحل ،جينالقافلة الثالثة واخلمسني من متخر وأ� أنظر اىل ا
  ،لى صورة حلمهـلتكون ع ،ذا العامـدفعة محلت امسه هـل

وللسنوات  ،وبنتمائكم العميق هلا ،الراس  سسريتاإميانكم عرب  ،ونريدها متميزة ومستمرة ،ة خّريةأرادها معطاء ،جبامعة حبجم الدنيا
 رحابا.يف اليت أمضيتموها 

من  طيلة مخسني عاماً  كبرياً  الذي أوىل هذا الصرح عناية واهتماماً  ،حوري ستاذ عصاماألأتذكر طموح  من خالل كل واحد منكم،
فارترتن امسه با وأعطاها دون كلل أو ملل، درس على مقاعدها، وخترج  ،على مجيع األصعدة شؤون اجلامعة العطاء، أمضاها متابعاً 

 فتمّتع بكاريزما فرضت نفسها على كل من تعاطى معه. مسؤوالً  معطاًء وإدار�ً  منها رجالً 
ائزة عصام حوري ج ،املكان األحب إىل رتلبه ،من الدبية ،يشرفين أن أعلن من على هذا املنرب ،ألنين أفتقده اليوم كما تفتقدونه مجيعاً 

 يف رتسم احملاسبة حيث كان من أوائل املتخرجني املتميزين يف هذا القسم.
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 أيها املتخرجون
وإلطالعكم على مجلة من األخبار  ،اىل احلياة العملية واملهنية إلطالرتكم ،بعد عام تكرر عاماً الذي ي ،هذا اللقاء ،من نعم هللا علينا

 الراهنة. التحد�ت ووسط كل ،سة الكبرية القائمةعن جامعة تتقدم وتتميز يف ظل املناف ،السارة
 .نما اختارت لكم احلياة أن تكونواأي ،ليكمإورتود التصميم واالنطالق بلنسبة أرجو أن تكون سثابة  أخبارٌ  
 ،من أررتى املؤسسات ممل كلياتالرباجمها الدولية  الدويل، واالعتماداتاالعتماد املؤسسي ها هي �لت فجامعة بريوت العربية  

ولتزويدكم بكل عوامل الثقة  ،اللبنانية والعربية والدوليةوالتعليمية أن مكا�ا حمفوظ على اخلارطة الرتبوية  ،لتثبت لكل من يهمه األمر
 .والدويل يف سوق العمل اللبناين والعريب

على بناء شخصية رتيادية للطالب  ،قط، وإمنا تعمل من خالل مرافقها ومراكزهاكما أن اجلامعة ال تكتفي بتوفري العلم ف 
تطلبات هذا السوق ملدون أن ننسى مالءمة براجمنا  ،بثقة كبرية ،سوق العملالصعوبت السيما يف متكنهم من مواجهة  ،وللمتخرجني

 .كبرياً   عامل اجلودة عنوا�ً  نصب أعيننا واضعني ،الذي يعج بملنافسة
 

 أيها املتخرجون األعزاء
 

 .اهية ال مكان هلا على أرض الوارتعدعو� نتصارح حىت ال نبين املستقبل على أحالم و 
 .األوضاع اليت حتول دون ذلك فنحن نعرف متاماً  ،لن أرتول لكم أن وظائفكم مؤمنة منذ الغد 
 بلعمل يف وطنكم الذي بكم يكرب ويزهو. واملثابرة ،ميان والتصميمبن ال تغيّبوا عن رتلوبكم شعلة اإل ،لكنين أوصيكم 
 لن تكون اال على أيديكم. ،أوصيكم أن ال تنسوا أن رتيامة لبنان والعامل العريب من حمنته 
 لظروف عصيبة عابرة. تلتفتواموا وخططوا وانطلقوا وال صمّ  

 ووظفوه لنهضة الوطن وامتمع. ،استثمروا العلم الذي تسلحتم به
  .السياسة واخلالفات والطائفية جانباً دعوا 

 رتصص جناحكم. وارفعوا الغبار عن األوطان لنعيش مجيعاً انتفضوا 
 وال تبدعوا إال يف ظالله. ،يظلل أ�مكم كبرياً   ضعوا النجاح عنوا�ً 
 ينما حللتم.لى الدوام وكونوا هلا خري سفراء أتذكروا جامعتكم ع

 تنسوا أهلكم شركاء� وشركاءكم يف كل جناح. وال ،رةإمووا مسامعنا بخباركم السا
 تذكروا أن اجلامعة ملجأ حيضنكم ويستمع اليكم. ،كّلما رتست احلياة عليكم

 متسكوا بوطنكم ألنه بق بكم ومعكم ومع جناحاتكم.
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 احلضور الكرمي اأيه

 
إرساء وستبقى على تواصل معكم من خالل  ،تنساكمأن اجلامعة لن على يف هذا اللقاء التأكيد يسّرين  ،ألن التعليم دميومة واستمرار

جمموعة كبرية من ورش العمل التدريبية من خالل عارف املعلى تنمية  وغريه من جسور التواصل اليت تعملالتعليم املستمر ثقافة 
 من أجل خلق بيئة تربوية مستمرة تبقيكم على عالرتة بجلامعة. ،والتعليمية

 ،من خالل اسم حّلق بسم وطنه لبنان اىل الفضاء العاملي ،ضر بيننا يف هذه األمسية اميدةحي ،إن النجاح الذي نتحدث عنه
 ليشكل عالمة مضيئة يف مساء النجاح.

رئيس جملس إدارة ومدير عام شركة طريان الشرق األوسط االستاذ حممد  ،يسعد� ويشرفنا أن يكون خطيب احتفالنا هلذا العام
 ينطلقون بعد ساعات اىل دروب األمل. ،حيتذى به لطالب ومتخرجني منوذجاً  ،بينناالذي يشكل وجوده  ،احلوت

كما رفع ضيفنا   ،ايلىل األععوتكم للتحليق بفكاركم ورؤيتكم إد ،الرسالة اليت أرد�ها من وجود األستاذ حممد احلوت معنا اليوم
 .سم لبنان عالياً العزيز ا

أصداء اجيابية يف رتلوبكم ونفوسكم، عسى أن تكون كل األ�م والسنوات املقبلة  ،الوصا�أختم كلميت وكّلي إميان بن تلقى هذه 
 تكتبها جناحاتكم. ،على موعد مع احتفاالت وأعراس تربوية
 عشتم، عاشت جامعة بريوت العربية.

  


