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  ،  عمرو جالل العدوياألستاذ الدكتور  كلمة
   بريوت العربية جامعةرئيس  

  السادس عشر للجمعية اللبنانية لتقدم العلوم يف املؤمتر العلمي الدويل 
١٥/١١/٢٠٠٩- ١٣  

  
  

راعي احلفل فخامة رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان ممثالً مبعايل وزير التربية والتعليم العايل 
  سن منيمنةالدكتور ح

  دولة رئيس جملس الوزراء الشيخ سعد احلريري ممثالً مبعايل وزير البيئة األستاذ حممد رحال
  أصحاب املعايل والسعادة

  أيها احلضور الكرمي
  
  

للجمعيـة  يطيب يل أن أستقبل يف حرم جامعة بريوت العربية املؤمتر العلمي الدويل السادس عشر 
يف  والعلماء الذين يشاركون أن استقبل بكل ترحاب الباحثنيدين يسعواللبنانية لتقدم العلوم كما 

  . دولة عربية وأجنبية ٢٥من والقادمني ملؤمتر فعاليات هذا ا
  

  .احتفال جامعة بريوت العربية بعيدها اخلمسني مصادفة هذا املؤمتر ومما يزيد سعاديت
اءمة مناهجهـا  مي واحلداثة مبولقد دأبت اجلامعة خالل سنواا اخلمسني على مواكبة التطور العل

ـ هلذا التطور يف امل وبراجمها البحثية تري والـدكتوراه  ستويات العلمية الثالث البكالوريوس، املاجس
مبا جاء يف ميثـاق  و ،ستوى اإلقليمي والعامليوقعها الريادي يف التعليم العايل على املالتزاماً منها مب

  .داً جلودة ونوعية التعليم العايلتوكي واليونسكالتعليم العايل الذي أطلقته منظمة 
  

أوسـع  العزم على التوسع واالنفتاح من أجل الوصول باخلدمة التعليمية إىل  اجلامعة عقدتكما 
ثالثة أحرام جديـدة هلـا يف    مها األم يف بريوتفأنشأت باإلضافة إىل حر. أرقى مستوىمدى و
ودت معامل كلييت العلوم واهلندسة بأحدث أوهلا يف الدبية يف منطقة إقليم اخلروب حيث ز: لبنان

  .املختربات اليت سوف تزيد من فعالية البحث العلمي يف اجلامعة
مطلع العام اجلامعي  مخس كليات وثانيها حرم اجلامعة يف طرابلس حيث سوف يبدأ التدريس يف

٢٠١١ -٢٠١٠.  
  



 ٢

بأحـدث  ) البيـت البيئـي  (واحلرم الثالث يف منطقة البقاع حيث مت جتهيز مقر الدراسات البيئية 
  .األجهزة للبحث والدراسات البيئية

  

للجمعية اللبنانية لتقدم العلوم وللمجلس الوطين للبحـوث   ينالتقدير الكبريالشكر وزيل أتقدم جب
لعدد كبري من البـاحثني  املؤمتر يف جامعة بريوت العربية من خالل عقد هذا  ،إلسهامهماالعلمية 

إن و العلمي وخدمة ورفاهية اإلنسانية، والعلماء للقاء ومناقشة أحباثهم ونظريام من أجل التطور
باحث يف هذا الصرح العلمي سوف يتيح الفرصة لتقوية الروابط العلميـة   ٢٠٠وجود ما يفوق 

  .املشترك تعزيزاً للعمل البحثي فيما بينهم
  

إن عقد مثل هذه املؤمترات هي إحدى اخلطوات املهمة يف مسـرية التقـدم العلمـي والتطـور     
يف  والتنمية االقتصادية واالجتماعيةالتكنولوجي الذي يشكل السمة األساسية للحضارة اإلنسانية 

  .القرن احلادي والعشرين
  

      .اإلقامة أرحب بكم جمدداً وأمتىن للمؤمتر كل النجاح ولضيوفنا طيب
  

  وبركاته والسالم عليكم ورمحة اهللا
  


