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 5112-11-9االثنني 
 بتخريج طالهبااجلامعة العادلية حتتفل ..برعاية وزير الرتبية

 خرب لإلعالم

 إلياس بو صعب دمثَّال بادلدير العام للتعليم العايل الدكتور أمحد اجلمال العايلبرعاية وزير الرتبية والتعليم  
  وحضور نائب رئيس مجعية ادلشاريع اخلريية اإلسالمية الشيخ الدكتور عبد الرمحن عماش ومشاركة واسعة

الفكر واإلعالم و والدبلوماسية  السياسةولفيف من رجال  من األىايل والطالب واألكادمييني والرتبويني
السنوي  ختريج طالهباحفل  يف بريوت أقامت اجلامعة العادليةواجتماعية وأمنية ودمثلي مؤسسات عسكرية 

 يف بريوت. بيت الطبيبيف 

فتالوة آيات من القرآن  و كلمة عريف احلفل مرحبا باحلضوربدأ االحتفال بالنشيد الوطين اللبناين، تلت
أبرز القضايا اليت  "اليت تطرق فيها إىل الدكتور عدنان طرابلسي. مث كانت كلمة رئيس اجلامعة الكرمي

 ،"والبيئية واالجتماعية اطن اللبناين واألزمات اليت تعصف بالوطن السياسية منها واالقتصاديةتشغل ادلو 
أمس احلاجة إىل مؤسسة كاجلامعة العادلية خترج ادلتعلمني ادلعتدلني ليقفوا يف وجو يف  ن لبنان"إ وقال

، لغل يف جسد الوطن"اجلهل والتخلف، ويف وجو التطرف، سًدا منيًعا يصد اجلهلة وادلتطرفني من التغ
لموًسا لو يف كل ميدان إىل أن "ادلسرية الواعدة لسلسة ذماحات اجلامعة العادلية باتت اليوم واقعا م امشري 

سعيها للحصول و  عة اجلديد يف دوحة احلصقرب افتتاح صرح اجلام "ونصيب"، معلنا عن معريف سهم
 ."على تراخيص الفتتاح عدد من الكليات اجلديدة

رابع للغة العربية يف ديب فقرة تكرمي أعضاء وفد قسم اللغة العربية وآداهبا إىل ادلؤدتر الدويل التلت ذلك 
لم مصور يظهر أبرز حمطات اإلذماز والتألق يف ادلؤدتر، مث قام كل من الدكتور ي(، فعرٌض لف5112 )أيار

 التكرميية على أعضاء الوفد. روعمال بتوزيع شهادات التقدير والدطرابلسي والدكتور اجل
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 ألقى رئيس قسم اللغة العربية الدكتور وايف حاج ماجد كلمة شكر فيها اجلامعة وراعي االحتفال واعداو 
 ."العربية اللغةببذل ادلزيد من اجلهود يف ميدان خدمة "

إدارة وأساتذة عن" عميق الشكر والعرفان للجامعة عرب فيها  كلمة اخلرجيني  الطالب نزار منيمنة ىألقو  
على ما بذلوه ذلم من رعاية وتوجيو، ولألىل الذين تعبوا لنرتاح، وسهروا لنحقق حلم النجاح"، مستعرًضا 

ه ءواعدا بأن "يكون وزمالم العلمي أبرز احملطات الثقافية واالجتماعية اليت واكبت مسرية حتصيله
  على قدر ادلسؤولية وامآمال ادلعقودة عليهم".نياخلرجي

جائزة محزة صبيدين من الطالب ادلتفوقني  سبعة مبنحبعدىا قام الدكتور اجلمَّال والدكتور طرابلسي 
الدكتور اجلمَّال والدكتور قيام السنوية، من خمتلف فروع االختصاصات األكادميية، تال ذلك اجلامعية 
 .تقدمي الشهادات للطالب الناجحنيب وعمداء الكلياتطرابلسي 

ا وخصوص ذمازات النوعية للجامعة العادليةباإل "تور أمحد اجلمال اليت أشاد فيهاوكان اخلتام مع كلمة الدك
مة اليت تعترب من أىم أركان معايري جودة التعليم العايل، واليت باتت السمة يف حقل األحباث العلمية احملك  

دلية يف ىذا العا بالصيت احلسن الذي اكتسبتو اجلامعة"، منوىا "البارزة يف األنظمة األكادميية احلديثة
 ."وجهودىا ادلتميزة والبارزة احلقل ادلعريف ادلهم

 

 

 

 

 

 

 


