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 الدكتور عمرو جالل العدوي كلمة األستاذ

 رئيس جامعة بريوت العربية

 األوىل من طالبالدفعة  جييف حفل ختر

 كليات إدارة األعمال والعلوم والعلوم الصحية

 بفرع اجلامعة بطرابلس

 42/6/4112الثالثاء 

 وممثليهموالسيادة والفضيلة املعايل والسعادة الدولة و  أصحاب

 الكرمي احلفلأيها 

يسعععد ب بدايععة أح أخبحعع  الحيعع  امحافععانب بعععايل ال مسيعع ب األ ععاا   عع  ا سععرب 

أ عععهم والعععر   ،1161ب ب عععر خترمعععل بعععق قليعععة احلمسععع    عععا  خبواد ا ابععععة وخب عععلهاأحعععد 

 يف خدبة جمامعل ووط ل.بفكره و لمل 

 أيها احلض خب الكرمي

بعق  بقبعة األوىلباخعري  أب عاأ أ ع،اأب اعم الك   بوحنعق حنافعلأخبح  بكم أمجل ترحي  

اقاسعععب ا والعلععع   الةعععحيةب العععريق  بوالعلععع   بإداخبة األ معععان بقليعععا ثععع    باخرمععع  

م ض  لع  العراب بيف حضعق اعرا الةعرل العلمع  ب ع  ا  ط ان أخببعه  ب ل َبهم وبهاخباِته

 .ارا الثغر الحرابلس 
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علم آب ععع ا بعععال بب وحنعععق هدعععااد  عععبابا  و عععابا افعععل وبل ب عععا  عععابرة بعععالفرل والسععععادةحن

باث   بني أيديهمب  حىت ا احمس ا ال جال ب وثابروا باحدٍّبب هجا  يف احلياةب فعمل ا جبد

 بوالعملب يدعاخبق ح أب عاأ بلعدام ب ل  بساخبا  العلم بحن  آفا  خبحبة بلابدأ خبحلاهم

 وخح  واثمسة. ببفكر هِ   بواآلبان الحم حة باملسؤوليا  الكب ة

 أيها املاخرم ح األ ،اأب

 بو ععععابلني بوأ ععععاترةوبععععدخباأ قليععععا   ب مععععداأ با ععععم مابعععععة بعععع و  العربيععععةبععععا   و 

إىل قعععل بعععق  بأا ععع كم وأبعععاخبف لكعععم فععع  قمب وم يسععععش إم أح أومعععل الدعععكر والعرفعععاح

وا ا أد  قم إىل الاع،ا  الع مأب الع مأ  لاحمسيق ارا الف  . بأ هم بعلمل وفكره ومهده

 أوم  وأخ ا  ل ط كم. و ابعاكمب وال مأ بوأل اترتكم بألااليكم

الي   ليس هناية الرحلةب بل بداية هلاب خت ض ح خ هلا املغابرا ب حتمسيمسا  وا لم ا أح 
تسهم ح يف هنضة جمامعكم الر  ياحلع إىل مه دقمب للحم حا ب وإثباتا  للرا ب 

ب،وديق بالمسدخبا  املعرفيةب والفكر املبدعب وترقروا أح مابعاكم  اسعد بإهباأ 
 كمب و اك ح لكم   ها  وبؤا خبة.جناحات
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 أيها احلض خب الكرمي
وبف ا بعا   ب4111يف احلاد   در بق تدريق الثا   ا   بارا الةرل يف حفل افااال

قليا  ب ها برحلة   بلغت بس ة ث  ه  بب والي  مساخل لهدهد اهح بة العمل بكليات
قليعععهل اهل د عععة املعماخبيعععة   بعععق به د عععنيج ب حافعععل بععععا  الععععا  المسعععاد  باخعععر  لالاخعععرجب 

للععع  الععدوخب املعع ب ن  باععرا العع طقخدبععة  ب ئهععم يف بسعع ة واهل د ععةب لي ضععم ا إىل 
 بوامباةعععععادية بواإل عععععها  جبهععععع د الا ميعععععة البدعععععرية بيف دفعععععع حرقعععععة ال هععععع   ببععععع هم

ال ا ععدة بفكععر  بوالةععحيةب ول سععحر بعععا  صععفحة بدععربة  لعع  اععره األخب  بوالعمراهيععة
 وو   حكمائها. بأب ائها

 

 

 أيها احلض خب الكرمي

العمليععععععة  أداأيف  بحتمسيعععععق الاميعععععع، بلمسعععععد وضعععععععت ا ابععععععة يف أول يععععععا  ا عععععع اتيجياها

بدعريةب وبعد وغع  بك  هاِتعا العلميعة وال بالاعليمية والبحثيةب بق خ ن ب ظ بة براجمهعا

لعع  حةعع ن بعععض قليععا  ا ابعععة   بلا فيععر اععره األول يععا  أمثععر  اخلحععو امل ضعع  ة

دوليععة برب بععةب وختحعع  بععاب  الكليععا  لععدويل لجماجمهععاب بععق اي ععا   لميععة و ام امععاد ا

 خح ا  بامسدبة  ل  ارا املساخب.
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قمعععا تععع ك املراقععع، املاخةةعععة لاكمعععل دوخب ا ابععععة يف خدبعععة باخرميهعععا وجمامعهعععاب 

ا  حيث أضافت إىل براق،اا المسائمة برق،ا  للاعليم املسامر الر   عيبدأ هدعاطل يف العع

تضععععع اخعععرمني يف فالعععع  املهعععقب قمعععا ا عععابع  المسعععاد  ليسعععهم يف ت ميععععة بهعععاخبا  امل

ا ابععععة قافعععة بك هاِتعععا املعرفيعععة واملاديعععة المسائمعععة يف احرابهعععا األخببععععةب بععع و  والدبيعععة 

 والبمساع وطرابلس يف صيغة تكابليةب مبا يسهم يف حتمسيق األاداف املرم ة.
 

 أيها احلض خب الكرمي

  ب لع  بسعا ا العدون بوالضعابق حلرقعة الامسعد  بأحد بمس با  البمساأ بي،لمسد با  الام

إىل األخععر ب اصععية  بوباخرمي ععا بقمععا  لعع  بسععا ا األفععرادب وبععق ا ععا د  ت ععا لح ب ععا

  بي   لبل غ الامي، واإلبداع.واخلجمة العلم 

 أيها احلض خب الكرمي

بععق بعع و  حلمسععة وحنععق هدععهد  لعع  بسعع ة ا ابعععة ب ععر بععا ي،يععد  ععق  سععة  مسعع دب ب 

يف بي ة غ ية مب ظ بعة بعق  بالعدر ااقامان  مسد قلياِت  اصمة الثمسافة وامهفاالب وبعد

 بحنعع  الدبيععةهععت ت م وطابععا  يثيععة باحعع خبةب  ععة تعليميععة بمساععدخبةبواي بالاخةةععا 

برقع،ا   ت  ل  أخبضعها ثع   قليعا ب ن أهدع   خب ف بيث الرحابة واملسامسبل ال ا دح

إهدععاأ اععرا الفععرع يف ب وبععد ت مععت ا ابعععة بسعع ِتا بيف البمسععاعا ميععة أليععا  البي ععة وال



 42/6/4112حفل خترج الدفعة األوىل يف طرابلس  5

 

وإمياهععا   بيف طععرابلس والدععمان ا ععاجابة طبيعيععة لاحلعععا  ا امععع الععر  مععاأ بطعرابلس

وخب ععالة  ب لععمب ععاخبة  بلمسععيم احلعع اخب وامهفاععالب لابمسعع  مععابعاكم وإثععراأ   ببر ععالة ا ابعععة

والمسعععععيم  بوحامعععععا  ا امعععععع ب طقبضعععععايا العععععاخلععععع   يف بعععععق خ هلعععععا  يعععععام بت اصعععععل

 بب ععععر ق ععععت طالبععععا  فيهععععاب ن ا ععععاا ا    ابعععععة بعععع و  العربيععععةيدععععهل اإلهسععععاهيةب وإح بعا

 بواممامعععععا   بواألقعععععادمي  بفرئيسعععععا  هلعععععاب بعععععد ضعععععا   بعععععق إميعععععا  بعععععدوخباا العلمععععع 

 والثمسايف.

 أيها احلض خب الكرمي
م ال جعالب  ابعا  بععد حضع خبقمب بام يعا  أح عمع عا بكعم ب ا ع ل  لكم أقرخب  كر  

 .را ال طق الع،ي،أيضا  هل ا ب أب   هرم ه 
 

 والس    ليكم


