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 2102-01-22 األربعاء
 اجلامعة العادلية حتتفل بطالهبا اخلرجيني

 خرب لإلعالم

يف بيت   2102احتفاال لطالهبا اخلرجيني لعام     GLOBAL UNIVERSITYأقامت اجلامعة العادلية
الطبيب يف بريوت حضره إىل جانب نائب رئيس مجعية ادلشاريع اخلريية االسالمية الشيخ الدكتور عبد الرمحن عماش 

 وومدراء وشلثلعدد كبري من العمداء ورؤساء األقسام واألساتذة واإلداريني يف اجلامعات وشخصيات دبلوماسية 
وشخصيات أكادميية وتربوية واقتصادية ونقابية وإعالمية، إضافة إىل شلثل قائد اجليش العقيد الركن عصام  تمستشفيا

أبو ضاىر، وشلثل مدير عام قوى األمن الداخلي النقيب شكر اهلل كفوري، وشلثل مدير عام  أمن الدولة ادلقدم أمين 
بدر الطبش،  الدكتورللشئون األكادميية اجلامعة رئيس ونائب  ،رئيس اجلامعة العادلية الدكتور عدنان طرابلسيو زلمود، 

 وشلثلو مجعيات إسالمية واجتماعية وكشفية.
بدأ احلفل بالنشيد الوطين اللبناين فكلمة ترحيبية من عريف االحتفال، مث ألقى رئيس اجلامعة العادلية الدكتور عدنان 

 طرابلسي كلمة قال فيها: 
ضارة والرقي  والسعَي إىل األفضل يف كل علم نافع  ورلال اا ح ىي من أوامر الدين وتعاليم إّن الِعلَم والثقافة واحل"

الشريعة السمحة؛ ألن الِعلَم وخصواا علَم الدين ىو باب السعادة ومفتاُح الصالح ودرُب العاملني دلا فيو خري 
أول يوم من تأسيسها بتوجيهات مرشدىا وىو الدرب الذي انتهجتو مجعية ادلشاريع اخلريية اإلسالمية من  الناس.

العالمة الشيخ عبد اهلل احلبشي رمحو اهلل وبرعاية رئيسها الراحل الشيخ الشهيد نزار احلليب وبسهر وعناية قائدىا إىل 
 ة.رلاالت اخلري مساحة الشيخ حسام الدين قراقرية حفظو اهلل، لذلك كان وجو ادلشاريع ادلدارس وادلعاىد واجلامعة العادلي

إّن لبنان اليوم ميرُّ مبرحلة حرجة وحساسة من تاريخ أمتنا ادلعاار، حيث بدا أن التطرف والتزّمت أبرز مسات وقال: "
العصر. فرأينا ما رأينا من شر األحوال وسوء األىوال. وكثريا ما يغنيك لسان احلال عن بالغة ادلقال. فاألىوال ملُء 

 العني و البصر.

تنا مجعية ادلشاريع اخلريية اإلسالمية االىتماَم بالناشئة والتحذير من اإلفراط والتفريط والغلوِّ ولذلك كان خيار مجعيّ 
 والتعقيد.
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َريَاِت اجلامعاِت العربية والعادلية، وآخُرىا يف العاِم احلالّ وقد   عقَدِت اجلامعُة العادليُة بروتوكوالِت التعاوِن اجلامعيِّ مَع ُكب ْ
 .معات تركيا واألردن واجلزائر، مبا يُ َعزُِّز رايَدىا يف ساحِة التعاوِن اجلامعي والثقايفمَع خنبة  من أشهر جا

حضوَرىا األكادميّي على الساحِة اللبنانية، حيُث أابحْت شلث  َلًة  عز َزِت اجلامعُة العادليةُ  2102ويف ىذا العاِم أيضا  
ادلشرتكة التابعِة لرابطِة جامعات لبنان، إضافة إىل عضويتنا ادلميزة يف  دتثيال فاعال يف مجيع اللجاِن األكادمييِة واإلداريةِ 

 ."أشهر جلان احتاد اجلامعات العربية، وخصواا: اللجنَة العلميَة والثقافيَة، واللجنَة التنظيميَة اإلدارية، واللجنَة ادلالية

نَة عْشرََة ِمْن أجياِل خرجيي جامعِتكْم ادلتألقِة اجلامعِة أبنائَي اخلرجينَي واخلرجيات: أخاطبكم وأنتم الدُّفعُة الثام وقال: "
 ة.وإّن خترجيُكُم الليلَة ذَلَو ِمْن أعراِس الِعلِم الزاىرِة اليت ُتشرُق بالثقافِة وطالئِع األمِل، وتُزِىُر باالعتداِل والوسِطي   العادلية،

ْجَتَمِع، ِِبَْيُث يُ َوطُِّد اخِلرِّيُج  وإن  مَحََلَة الش َهاَداِت، إْن مل تُ َواِكْب ثَ َقافَ َتهم
ُ
األخالُق الس اِمَية وَمَعايرُي اخِلْدَمِة الر اِقَيِة يف ادل

مُر كذلك نَ ْفَسو َعَلى ِخْدَمِة اإلْنَساِن لِتَ ْرِشيِدِه واالْىِتَماِم بتقومِي سلوكي اتِو َعَلى اأُلُسِس الس ِليمِة فإْن مل يكِن األ
َجاِلس.فالش َهاَداُت ال 

َ
 "تَ تَ َعد ى أْن َتُكوَن رُلَر َد أوراق  يف إطارات  تُرَفُع على أعال اجلدران يف ادوِر الص الونات وادل

  بادلناسبة.وألقى اخلريج زلمد مشلي كلمًة 

للتفوق  طرابلسي وعمداء الكليات الشهادات على اخلرجيني واخلرجيات، وُقدمت جائزة محزة ابيدين الدكتورووزع 
 من سلتلف الكليات. متفوقني على مخسة

 فل كوكتيل. ِباالحتفال  واختتم
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