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 ألستاذ الدكتور عمرو جالل العدويا كلمة

 رئيس جامعة بريوت العربية

 ملناسبة انعقاد ندوة اإلمداد يف الشرق األوسط "سالسل الفرص والتحديات"

 بقاعة مجال عبد الناصر 31/31/1131اجلمعة 

 ندوةال ههذ راعي ،والنقلوزير األشغال العامة  العريضي،عايل األستاذ غازي م

 مجهورية مصر العربيةسفري  محدي،سفري أشرف السعادة 

والتكنولوجيا العربية للعلوم  رئيس األكادمييةاألستاذ الدكتور امساعيل عبد الغفار، سعادة 
 ممثاًل باألستاذ الدكتور خالد حنفي عميد كلية النقل الدويل واللوجستيات والنقل البحري

 والسعادةأصحاب املعايل 

 التدريس والزمالء وأعضاء هيئةالعمداء اجلامعة و نواب رئيس ادة الس

 احلضور الكرمي

 وبركاته ورمحة اهللالسالم عليكم 

يسعدين أن أرحب بكم يف رحاب جامعة بريوت العربية لنلتقي حول الندوة املنعقدة حتت 
 عنوان:

 ".والتحديات"إدارة سالسل اإلمداد يف الشرق األوسط: سالسل الفرص  

ميزة تنافسية  "Supply Chain Managementاإلمداد " تشكل إدارة سالسل
من خالل ختفيض تكلفة  ،هم يف ختفيض تكلفة اإلنتاجفهي تس يف جمال إدارة األعمال.

ونقلها وختزينها شراء املواد األولية  واليت تشمل ،األنشطة اللوجستية الداعمة لعملية اإلنتاج
وتغليف من تعبئة  ،قة بالبضاعة املنتجةالعمليات املتعل وكذلك تتضمن ،والتأمني عليها

يف حتقيق فوائد كثرية  وكذلك تسهم ،وغريهابعد البيع  وخدمات ما ،وترويج وختزين ونقل
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لذلك فإن هذه الندوة هتدف إىل تسليط الضوء على  .واجلودةالوقت  إدارة على صعيد
مع  ،الديناميكيةيف ظل بيئة األعمال  ،إدارة سالسل اإلمداد يف الشرق األوسطأمهية 

 .هذه السالسلتواجه  والتحديات اليتمناقشة الفرص 

 وساديت،سيدايت 

نظرا" للمواكبة املستمرة جلامعة بريوت العربية إلحتياجات سوق العمل من خالل كادرها 
اليت تتضمن خنبة المعة من الشخصيات  االستشاريةواللجان  ،األكادميي املتميز من جهة

فلقد استحدثت كلية إدارة األعمال برنامج  أخرى،البارزة يف سوق العمل من جهة 
األكادميية العربية للعلوم جستري جديد متخصص يف إدارة سالسل اإلمداد بالتعاون مع ام

ه إذ أن للطالب، . يهدف الربنامج اجلديد إىل تعزيز فرص العملوالتكنولوجيا والنقل البحري
يف  ، ويشكل عالمة فارقةأمهيته يف سوق العمل الزديادرًا نظ ،ميزة تنافسية للخرجيني ققحي

 .األخرى ستحدثةجبانب اإلختصاصات امل ،مسرية اجلامعة املستمرة حنو التمُيز

 الكرمي،أيها احلضور 

 وإىل القائمني ،على هذا الربنامج اجلديد امسحوا يل أن أتوجه جبزيل الشكر إىل القائمني
األستاذ الدكتور إمساعيل عبد الغفار وأُخص بالشكر  ،هبا وعلى املشاركني ،هذه الندوةعلى 

يف هذا خربهتا املتميزة اليت تعترب  ،والتكنولوجيا والنقل البحريالعربية للعلوم  األكادمييةرئيس 
الندوة معايل وزير  هذه راعيكما يسعدين أن ُأحيي   الربنامج،إىل هذا  قيمة مضافة اجملال

 .غازي العريضي والنقل األستاذاألشغال العامة 

 .وتقُدمه ا الوطنملا فيه خري هذ وسدد خطانامجيعاً وفقنا اهلل 

 .ورمحة اهلل والسالم عليكم


