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  صاحب الرعاية معايل الدكتور حممد جواد خليفة وزير الصحة
  أصحاب املعايل والسعادة

  أيها احلفل الكرمي
  

يف  عد خطوة متقدمةأرحب بكم يف رحاب جامعة بريوت العربية يف هذا احملفل العلمي الذي ي يسعدين أن
متألقة بعطـاء   ،السيما هذا العام وهي حتتفل بيوبيلها الذهيب ،حركة املؤمترات العلمية اليت تشهدها اجلامعة

يف  افخورة بآالف املتخرجني من خمتلف االختصاصات الذين تبوؤ ،علمي وثقايف على امتداد مخسني عاماً
  .سهموا جبهود التنمية البشرية يف بلدامفأ ،كما العريب أهم املناصب ،جمتمعها اللبناين

تصـاحبها  ... حنو تطوير العملية التعليمية وجودا لعربية من انطالقة متجددةإن ما تشهده جامعة بريوت ا
طـرابلس مث  وبدءاً من العاصمة بـريوت إىل الدبيـة   ... حركة انتشار تغطي أغلب مناطق اتمع اللبناين

وتـدفع باجتـاه    ارك بفاعلية يف خدمة جمتمعها وتسهم يف حل قضاياهتش وهي من خالل ذلك،... البقاع
  .التنمية

  أيها احلضور الكرمي،
أولوياـا   تويل جامعة بريوت العربية اهتماماً خاصاً بالبحث العلمي والدراسات العليا وتضـعها ضـمن  

اخلاصة بالبحـث  العمل  حتتضن العديد من املؤمترات العلمية وورشلذلك هي و... اإلستراتيجية وأهدافها
  .اجلامعة على التعاون مع املؤسسات البحثية الوطنية والدوليةوتشجع الباحثني يف ... العلمي

... تعزيز قيمة البحث العلمـي ل... ضمن هذا التوجه االستراتيجي اليوم ويأيت املؤمتر العلمي لكلية الصيدلة
  ...وملواكبة أحدث التطورات العلمية يف جمال العلوم الصيدلية والعلوم ذات الصلة



إلجياد عالجات ... لقد شهدت ااالت البحثية اخلاصة بالعلوم الصيدلية تقدماً مذهالً وتنافساً بني العلماء
تكون أكثر فاعلية وبأقل آثـار  ... تكنولوجيا احليويةلألمراض من املصادر الطبيعية والتخليقية وباستخدام ال

  .جانبية وتكلفة مادية
قد أسهمت يف ختفيف آالم املاليني والقضاء على ... إن جمهودات العلماء والباحثني حبقل الصيدلة والدواء

ـ  وتتجه عيون العامل حنوهم عند. ..العديد من األمراض ن حدوث األزمات الصحية أو ظهور وباء يهدد أم
  ...ولذلك يظل االهتمام بالصحة والدواء أمانة يف أعناق العاملني يف هذا اال... البشر وسالمتهم

  أيها احلضور الكرمي،
املناقشـات  تـداول  لاألحباث ولعرض مثينة فرصة هذا املؤمتر العلمي التقاء الباحثني يف  إنين آمل أن يشكل
ا مب.. .حدث ما مت الوصول إليه يف مجيع جماالت التخصصأفكرهم وإسهاماً يف نشر ... واحلوارات العلمية

  .ونوعيتهالعلمي  اإلرتقاء مبستوى البحث يؤدي إىل
  .متمنياً ملؤمتركم التوفيقيف بريوت عاصمة العلم والثقافة  أيها العلماء والباحثون، أرحب بكم جمدداً

، خليفـة  رنا هذا معايل الوزير حممد جوادقدم بالشكر اجلزيل لراعي مؤمت يفوتين يف هذا املقام إال أن أتوال
  .وفقه اهللا

  
  والسالم عليكم ورمحة اهللا


