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  رئيس جامعة بريوت العربية

  ٧/١١/٢٠٠٨ملناسبة يوم تأسيس اجلامعة اجلمعة 
  
  

  السادة رئيس وأعضاء جملس أمناء وقف الرب واإلحسان
  السادة عمداء الكليات
  السيد أمني عام اجلامعة

  
  أيها احلضور الكرمي

  

نا اليوم بتأسيس جامعة احلضاري بني مصر ولبنان، جاء احتفالُألا عالمة بارزة يف تاريخ التعاون 
بريوت العربية كأحدى مثرات هذا التعاون، كان قطباه جامعة اإلسكندرية ومجعية الرب واإلحسان، 

يوم التقت النوايا الصادقة، والرؤيا الثاقبة، مع اإلرادة اخلرية املطاء، فكان شعار جامعة بـريوت  ع
هو به مجيعاً، تزاوجاً نادراً بني جبل لبنان االشم وأرزته الباسقة، وبـني منـارة   العربية، الذي نز

  .ة بني بريوت واإلسكندريةثناياه رمزاً لعالقة تارخيية أصيلاإلسكندرية اخلالدة، حيمل يف 
  

  االصدقاءأيها 
  

لذهيب هلـا،  سعيدة أن حنتفل اليوم يف ذكرى تأسيس اجلامعة، مع قرب حلول اليوبيل ا إا ملناسبةٌ
الً للعلم والعلماء تسـتجيب الحتياجـات   ئها الذي خطه املؤسسون، لتكون مولنؤكد على جِ

  .جمتمعها وتقود حركة التنمية يف بيئتها
إا وقفة وفاء وحتية للمؤسسني الرواد ولكل من أسهم برعاية مسرية اجلامعة وتقدمها من رؤساء 

  .وت العربية ومن عمداء وأساتذةسابقني جلامعة اإلسكندرية وجلامعة بري
  
  
  
  
  
  
  



  أيها احلضور الكرمي
  

 وإنسـانية منظومة كليات اجلامعة اليت تتوزع بني ختصصات هندسية وطبية وعلوم أساسـية   إن
تضعها يف مركز مرموق بني مصاف اجلامعات، إال أن املسؤولية تقتضي متابعة اخلطـى بإقـدام   

  .يف التفكري والعمل االجتهادي تشهده مبزيد من واقتدار حىت نواجه متطلبات التوسع الذ
فبعد خطوة انتقال كلييت اهلندسة والعلوم اىل الدبية، وتقدم األعمال بفرع اجلامعـة الواعـد يف   

قاع، تأكيداً إلمياننـا مبنطلقـات هـذه اجلامعـة     الب طرابلس، وامتالك موقع اجلامعة الرحب يف
ورسالتها، فإن األمانة تقتضي متابعة املسرية لتحقيق أعلى مستويات اجلودة والسـاالت  يما يف ا

  :التالية
الربامج الدراسية والتقييم املستمر ملستوياا، بعد أن أخذت اجلامعة بنظام الساعات : أوالً -

  .ت اللغة االنكليزية لغة للتدريسالدراسية املعتمدة واعتمد
تأمني خنب من كوادر أعضاء هيئة التدريس يف خمتلف التخصصات وذلـك تلبيـة   : ثانياً -

 .الحتياجات فروع اجلامعة
انطالق مرحلة البحث العلمي والتعاون الدويل تأكيداً لدور اجلامعة وهويتها كبيت : ثالثاً -

واهليئات احمللية والدولية إلرساء املشروعات خربة ، متد جسور التعاون مع سائر اجلامعات 
 .البحثية املشتركة

ا عناوين نسعى لتحقيقها يف الزمن املنظور معززين بدعم أسرة اجلامعة من هيئـة تعليميـة   إ
وإدارية ومتخرجني وطالب ومن ورائهم جامعة اإلسكندرية رئيساً ونواب وعمـداء وهيئـة   

  .تعليمية
  أيها احلضور الكرمي

جلامعة يف جلسته االخرية علـى  اجملس الذهيب يسرين أن أعلن عن موافقة  هايوبيللة مع إطال
إنشاء جائزة باسم جامعة بريوت العربية متنح سنوياً للشخصيات الطبيعية أو االعتبارية اليت هلا 

يف يوم تأسـيس   األوىلدور ريادي يف ااالت العلمية أو الثقافية وستمنح هذه اجلائزة للمرة 
  .امعة العام القادم مع حلول يوبيل اجلامعة الذهيب اجل

.                                                وسدد خطانا ملا فيه خري هذه اجلامعة وتقدمها وإياكموفقنا اهللا 
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته


