
١ ١١/١١/٢٠٠٩حفل افتتاح اليوبيل الذهيب للجامعة األربعاء يف 

   ، عمرو جالل العدوياألستاذ الدكتور  كلمة
   بريوت العربية جامعةرئيس  

  ١١/١١/٩٢٠٠ يف  األربعاء افتتاح اليوبيل الذهيب للجامعة يف حفل 
  بسم ا الرمحن الرحيم

  

  احلريري رفيق راعي االحتفال دولة رئيس جملس الوزراء الشيخ سعد
  أصحاب الدولة واملعايل والسعادة

  الكرمياحلفل أيها 
  

يف  ،التارخيي ا يف هذا اليومِانكم إيلتشريف ،الشكرِ ملَجم أَكُيب، وأشكرحرت ببكم أطي رحبأُ
حياة بريوت العربية جامعة.  

  

 يف لبنـانَ  ،الرواد العظـام  هؤالِءالالً وتقديراً لجإِ ،ينِحنأن أَ ،أيها السادة -أوالً –وامسحوا يل 
ومحني قَ ،إىل هذا العمل العظيم ،وا منذ مخسني عاماًالذين سارع ،رصدخملصـون مـن    رجالٌ م
يف  ،ها الطويلـة تربخ قموع ،هاعقول ةَريخ مصر تمدد، وحني قَهوج ما ميلكون من مالٍ ،لبنان
 ،اللبناينّ ى اجلهدتآخ دوقَ ،الةصوأَ ةًوقُ ها األيامتزاد ،صةخال يف حمبة... ، واإلدارة، والبحثالعلمِ
مع االحتضان الرِمصي، لثْيمر هذا الذي نحن يهف، يف جتربة فريدة العلمي يف العامل العريب للتعاون، 
ولينشيف العامل ر، نحواً ملْأَ ن مائةف من متخجي هذه اجلامعةر، املُ يف التخصصاتتلفةخ، ومئات 

  ...جهااهنمها وراترقَيف صدارة م ها اجلامعاتتلَعاليت ج ،ةيملْالع من املراجعِ
  
  

  ...أيها السادة
  

كم لتكـون  أن تتـواىل زيـارات   ا نطمحفإن ...ها وتارخيهاوإجنازات عن اجلامعة أن أحتدثَ يدرِما أُ
بيان ملا نريد املشاهدة الطبيعية أصدق.  

فـإذا  ... يف تأسيس اجلامعات وتطويرها ،يرِهوج صرٍنإىل ع ،مكُاهبتان يعرتسأن أَ دوي أَنر أَيَغَ
ـ ... تمدما قَ رصم تمدوقَ... لوا ما بذلوا يف تأسيس اجلامعةذَب دقَ الرواد كانَ فإن هذا الصرح 
 ،من حيث التيسري نُارقَال ت هي رسومو ،اعتماداً كامالً على الرسوم الدراسية يعتمد لَّظَ ،الكبري
  ...ها من اجلامعات اخلاصةبغريِ

  



٢ ١١/١١/٢٠٠٩حفل افتتاح اليوبيل الذهيب للجامعة األربعاء يف 

  
  

واحلق الكربى أن اجلامعات، ال تسنِتإىل التمويل احلكومي د، الـيت يـدفعها    وال تكفيها الرسوم
داف الـيت ننشـدها   حتقق األه حىت ،اجلامعة مِعدل ةًلَمح ،اليومِ منذُ قلطْنا نفإن مثَ نوم ،الطالب
  ...مجيعاً

  

ـذه   إذ التحقـت ... ين حظاًر املوجودفَوأَ ونَي قد أكُنَأل ،ةخاص سعادةفإين أشعر بِ.. .وأخرياً
قْاجلامعة يف عها اَألدطالباً لِو ...وأشكر اللّـه سبحأَ ،هاني اآلنَن يف موعي هذاق،  ـ لَوقـد ب غت 

   ...إن شاء اهللا ،ها املديدةمخسني عاماً يف حيات تلَمكْوأَ ...تغلَما ب اجلامعةُ
  

  وبركاته والسالم عليكم ورمحة اهللا


