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أصحاب املعايل والسعادة
رؤساء املؤسسات الطبية وممثليهم ...السادة العمداء واملدراء
السادة أعضاء اهليئة التعليمية بكلية الطب
أولياء األمور احملرتمني
أبناؤنا أطباء االختصاص
أيها احلضور الكرمي
يسعدين أن أرحب بكم يف جامعة بريوت العربية لنحتفل معاً بتوزيع شهادات االختصاص على األطباء
املتميزين الذين أهنوا هذه املرحلة يف خمتلف التخصصات الطبية ،بالتعاون مع شركائنا يف محل راية العلم
واملعرفة ،نقابة لألطباء ،ومستشفيات .فتحية شكر وعرفان هلم مجيعاً ،كما يسعدين أن أتوجه بالشكر إىل
األمهات واآلباء الذين اولوا أبناءهم كل االهتمام والدعم حىت حتققت أمنياهتم هبذا النجاح ،كما البد من
شكر أسرة كلية الطب عميدة وأساتذة أجالء ،واكبوا طالهبم حىت استحقوا شهاداهتم.
أيها احلضور الكرمي
لقد واكبت كلية الطب ،ومن ورائها اجلامعة ،حركة التطوير على مسار جودة التعليم الطيب ،من خالل
تطوير املناهج الدراسية واألخذ بالتعليم التفاعلي والتحول بربنامج البكالوريوس إىل األسلوب التداخلي يف
التعليم  Integrated Curriculumمبا يهدف إىل اجلمع بني العلوم الطبية األساسية واإلكلينيكية وصوالً إىل
تعزيز مهارات الطالب يف اجلانب التطبيقي ،ومن هنا تربز أمهية التعاون القائم بني فريق العمل بالكلية
واملستشفيات ،تفعيالً للدور اإلشرايف والتعليمي  ،السيما يف مرحلة االختصاص حيث يتعزز دور البحث
العلمي للطبيب عرب مطالبته بإعداد أحباث علمية خالل الفرتة التدريبية يف املستشفيات ،هذا اجلهد البحثي
وضعته اجلامعة ركناً أساسياً من أركان اسرتاتيجيتها ،تعظيماً ألمهيته يف ارتقاء العملية التعليمية والبحثية.
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أيها احلضور الكرمي
لقد حققت اجلامعة هذا العام جناحاً مشهوداً متثل بنيلها االعتماد املؤسسي من اهليئة الدولية املرموةة
 ، FIBAAونالت شهادة تعتز هبا وتفخر ،فجاء هذا االستحقاق تصديقاً لنهج اجلامعة ،على مسار اجلودة
واإلبداع والتميز ،يف كافة شؤوهنا التعليمية واإلدارية ،لتكون يف مصاف اجلامعات املرموةة حملياً ودولياً ،وإين
أنتهز هذه املناسبة ،ألتوجه بالتهنئة إىل طالب اجلامعة ومتخرجيها لإلجناز الذي حتقق بتعاون اجلميع.
وإن كلية الطب أهنت استعداداهتا العتماد برناجمها األكادميي من مؤسسة االعتماد
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أيها األطباء املتخرجون
أدعوكم إىل مواصلة رحلتكم حنو ميادين العلم والعمل ،كونوا األمل والرجاء ،ثقوا مبكانتكم ،عززوا
إسهاماتكم يف احلياة ،وكونوا خري رسل جلامعتكم.
وفقكم اهلل وسدد خطاكم.
والسالم عليكم.
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