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 بريوت العربية جامعة رئيس كلمة 

 األستاذ الدكتور عمرو جالل العدوي

 من طالهبا 11 الدفعة يف حفل خترج

 62/2/6112 يوم اخلميس
 

 

 أصحاب الدولة، واملعايل، والسعادة، والسيادة، والفضيلة، واجلامعات الشقيقة،
يئات وه واألسالك الدبلوماسية والعسكرية، ومجعيات املتخرجني، والبلديات،

 ، وممثليهماجملتمع املدين

 أهايل املتخرجني األعزاء

 أبنائي املتخرجني

 أيها احلفل الكرمي

يف هذا احلرم العامر بكم،  ،يسعدين ويشرفين أن أرحب بكم أمجل ترحيب
 هم ،ألبناء أعزاء ،الدرجات العلميةلنحتفل معًا بتسليم  وطالبه، ،وبعلمائه

، يف خمتلف ختصصات كليات النخبةنا طالبمن  ،دة واخلمسنيالدفعة الواح
 اجلامعة.
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 أيها احلضور الكرمي

األستاذ توفيق  معايل  ،خبطيب االحتفالبامسكم مجيعًا أن أرحب  يسعدين
بريوت  كريشان، عضو جملس األعيان يف األردن الشقيق، وأحد متخرجي جامعة

اجلامعة منذ ، واكب حركة 1791عام العربية البارزين من كلية إدارة األعمال 
، وأسهم معة بريوت العربية يف عمانوتوىل رئاسة مجعية متخرجي جا ،خترجه

نائبًا لرئيس  ،املناصب الرفيعةشغل يف خدمة جمتمعه ووطنه،  ،بسعة فكره وعلمه
 عضواً يف جملس األعيان ويف جملس النواب.و  ،ووزيراً  الوزراء،

ألردن ليشاركونا كما يسعدين أن أرحب بضيوف أعزاء قدموا من مصر وا
احتفالنا اليوم، سعادة رئيس األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

 العربية األستاذ الدكتور إمساعيل عبد الغفار، وسعادة أمني عام احتاد اجلامعات
 األستاذ الدكتور سلطان أبو عرايب.
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 أيها املتخرجون األعزاء

التقينا يف بداية التحاقكم بكلياتكم، حني أوصيتكم  يوم ،م املشرقةأذكر وجوهك
بفكر نري  ،بالتزام العلم منهجًا يف حياتكم، ودعوتكم إىل التعامل مع الصعاب

والسري خبطى واثقة حنو حتقيق اآلمال، ومد جسور احلوار مع وقلب مؤمن، 
 ،قةأثبتم أنكم اهل للثبعد أن  ،واليوماآلخر يف إطار من االحرتام املتبادل، 

إيفاًء ملتطلبات  ،لفوزكم بسباق التحدي واملثابرة ،أتقدم لكم بالتهنئة واملباركة
تفخر به  حىت أصبحتم مثاالً  ،والتزامًا بالقيم اإلنسانية اليت أخذمت هباعلومكم، 

وهنا  ،نه يف لبنان وخارجهيف كل عمل تتبوأو  حتملون امسها ِبِكَب اجلامعة وتعتز، 
العرفان، إىل كل من أسهم جبهِده، وعلِمِه، جلعل هذا و  بامِسُكم الشكر أوجه
 شاهداً على مسريتكم العلمية اجلادة. ،الفوز

وواكبوا سعيكم  ،وأحبائكم الذين آزروكم ،آبائكمو  ،فالشكر اجلزيل ألمهاتكم
ا و يف دروب العلم، كما الشكر موصول لكلياتكم، عمداء وأساتذة أجالء، أضاؤ 

 كرهم وخبهتم. لكم هذه الدروب، بعلمهم وف

من مين و أعزائي املتخرجني، أدعوكم إىل الوقوف لتستقبلوا حتية حمبة وتقدير 
كانوا لطالهبم املثل والقدوة، و ن كان وراء هذا النجاح، مباحلضور الكرمي. وعرفانًا 

 منا مجيعاً.أدعو األساتذة إىل الوقوف لتلقي حتية الشكر واالعتزاز 
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 أيها احلضور الكرمي 

يف حضن الساكن أن نقيم احتفالنا يف هذا املوقع املميز،  ،نا هذا العاملقد اخرت 
وأضيف إىل مكونات هذا احلرم، نقدمه عد حديثاً، والذي أُ  ،هذه الطبيعة

، املتنوعةو  املتعددةميارسون أنشطتهم و نسائم احلرية، يتنفسون فيه  لطالبنا،
 على مدار العام.متاحاً  ،هلممتنزهاً رحباً  ويكون

 ها احلضور الكرميأي

بقرارات كان عامنا ذاخرًا باإلرادة والتصميم وبتوفيق من اهلل تعاىل ورعايته، فقد  
فعلى صعيد البامج  ،وإجنازات نسعد إلمتامها، استجابة ملتطلبات جمتمعنا

  العلمية، مت استحداث

Interior Design, Graphic Design, Landscape, Fashion Design, 

Product Design  
وعدد من الدرجات العلمية اليت يتطلبها ، Teaching Diplomaاستحداث و 

  .سوق العمل

وبالنسبة لتعزيز حركة البحث العلمي، فقد مت استحداث وحدات حبثية، كوحدة 
الطاقة البديلة بكلية اهلندسة، ووحدة البحوث الطبية، ويشرتك الطالب يف 

 أعمال هذه الوحدات.
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صعيد املراكز املتخصصة املكملة لدور اجلامعة يف خدمة متخرجيها وعلى 
وجمتمعها، فقد أضافت إىل املراكز القائمة مركزًا للتعليم املستمر سيسهم نشاطه 

 هارات يف خمتلف املهن.امليف تنمية 

صعيد املنشآت واملرافق الرياضية، فقد استحدث مبىن االسرتاحة  ىوأما عل
نشاء مجنازيوم وصالة مغطاة لأللعاب يف بريوت، واجلامعة وإ للطالب يف الدبية،

تويل اهتمامًا خاصًا باألنشطة الطالبية املتنوعة، وهتيئ لطالهبا بيئة غنية بكافة 
 عناصر احلياة اجلامعية.

ومن مستجدات املنشآت التعليمية، مبىن لكلية التصميم والفنون املستحدثة اليت 
 لية اهلندسة املعمارية. ستنشأ يف هذا احلرم إىل جوار ك

تذخر  ،إصدار اسرتاتيجية اجلامعة للسنوات اخلمس القادمةأخريًا وليس آخرًا و 
 .وتواكب الطموحات، تعمل اجلامعة على حتقيقهاخبطط التنمية، 
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 أيها احلضور الكرمي

بني اجلامعة وجمتمعها، تلقي على عاتقها تبعات  ة املتالزمةإن حتمية العالق
من خالل التماهي مع متطلبات هذا اجملتمع،  ،ال بد من مواجهتها وحتديات،

فتحديات املواجهة احلضارية واالجتماعية، ومظاهرها من العنف والتعصب 
نقص الوجتاهل القيم اإلنسانية، إضافًة لتحديات البيئة ومظاهرها من التلوث، و 

، ومراكز البحث اجلامعات رَ دَ ، هي حتديات متثل قَ والطاقةيف املصادر املائية 
فيها، للتصدي هلا، عب إعداد االنسان القادر على تغيري احلاضر، حنو األفضل، 

ها، أفراداً لتقنية، يف خدمة جمتمعوعب وضع طاقاهتا املعرفية، والفكرية، وا
 ومؤسسات.

 أيها احلضور الكرمي

تميز، قيم األصالة وال ،1721لقد التزمت جامعة بريوت العربية منذ تأسيسها عام 
خبطط البحث  واهتمام   ،يف الرتبية والتعليم ،بارزة جتلت، وعب مسريهتا، حمطات  

جبهود التنمية البشرية، من خالل منظومة براجمها  ، وإسهام  وتشجيعه العلمي
ومكوناهتا البشرية، وحققت مستويات عالية من األداء، وفق مفاهيم  ،التعليمية

ة مرموقة، االعتماد من هيئات دولي ،اهتااجلودة، حىت نالت عدة برامج يف كلي
وستستكمل باقي الكليات خطواهتا على هذا املسار خالل العام القادم بإذن 

 اهلل.
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 أيها املتخرجون األعزاء

، وامحلوا ال كمصادق، وفكر ال كمكونوا لوطنكم رواد سالم، واعطوه جهد  نرير
وأساتذتكم  ،تكمأينما حللتم، واذكروا جامع ،ووجدانكم ،وطنكم يف قلوبكم

، حىت يف حمافل العلم، ومراكز العمل، انطلقوا واتبعوا أحالمكم حنو اآلفاق
،هنسدو جت ِِ أعلى  واحرتام اآلخر ميثل ا واقعًا يف وطنكم، وتذكروا أن تواضع العا

 مراتب الثقة واالعتزاز والعنفوان.

حتقيقاً  ،املغامراتخالهلا اليوم ليس هناية الرحلة، بل بداية هلا، ختوضون 
بدع، وتذكروا والفكر امل ،إثباتًا للذات، مزودين بالقدرات املعرفيةو  ،للطموحات

 نباء جناحاتكم، وستكون لكم عوناً ومؤازرة.أن جامعتكم ستسعد بأ

 أيها احلضور الكرمي،

والبيئي، لنرجو  ،البشري الغين بتنوعه، يف هذا احلرم اجلامعي ،وإذ تشرفوننا اليوم
إىل تكامل بناء، لتعود فرتتفع  ،أن حيول تنوعه اخلالق ،عب لبناناهلل أن يلهم ش

 .العرب شقائهأل ةً لَ ب   وقِ  ،منتدى للدميقراطية والقيم اإلنسانيةمكانته املعروفة، 

 احلضور الكرميأيها 

عامًا بعد عام، يف  ،أشكر لكم حضوركم، متمنيًا أن جتمعنا بكم مواسم النجاح
 إىل جنوبه.ومن مشاله  ،إىل بقاعه إىل جبله ساحلهمن  ،املودة هُ وطن تسود أهلَ 

 والسالم عليكم


