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 مساء الخير جميعا، 

  

 الرئيس فضلو خوري، والعميدة المؤقتة الدكتورة ليلى فرهود، وأعضاء هيئة التعليم المحترمون، وأفراد العائالت، والزمالء الخريجون.

  

 . 2021أهدي هذا الخطاب إلى كلية رفيق الحريري للتمريض في الجامعة األميركية في بيروت، متخرجي العام  

  

لقد تشّرفت بالتعلم والممارسة والتطّور مع الزمالء الداعمين. معظم الدروس القيّمة التي احتفظنا بها على مّر السنين جاءت من بعضنا  

 ثابرة واألداء األفضل دائماً.البعض، باإلضافة إلى اندفاعنا للم

  

ين  نحن هنا اليوم، ألننا اخترنا أن نكون هنا. لم يتم دفعنا أو إقناعنا أو تشجيعنا على ممارسة هذه المهنة. ومن خالل تحّولنا إلى ممّرض

 اد هذه المهنة من قبلنا.وممرضات، قّررنا بإرادتنا أن ننغمس في خدمة اآلخرين، وأن نعيش وفقاً للمعايير المهنية التي وضعها أفر

  

 علمتنا كليتنا للتمريض ما هو أبعد من نظرية وممارسة التمريض. لقد جعلتنا نكتشف نقاط قوتنا وضعفنا، ونتطّور وفقاً لذلك. لقد شّجعنا

هم من ذلك أنها تذكرنا  أن نثق وأن نطلب المساعدة عندما نحتاجها. أظهرت لنا كيفية التواصل باحترام، وكيف نكون أفراداً في فريق. واأل

 باستمرار بدافع اختيارنا لهذه المهنة في المقام األول.

  

لنصل سنفتقد األيام التي اعتدنا فيها على التجمّع في حديقتنا وفي ردهتنا في الكلية. سنفتقد الركض من الكلية إلى الحرم الجامعي الرئيسي 

نتظار في غرفة لساعات من دون هواتفنا قبل االمتحان السريري اإلطاري. سنفتقد في الوقت المحدد إلى صفوفنا االختيارية. سنفتقد اال

 ا.الحضور باكراً إلى الصف، فقط لالستمتاع بالجلسات الغنائية لزمالئنا. واألهم من ذلك كله، أننا سنفتقد وجودنا جميًعا في القاعة ذاته

  

وجيرتنا وعائالتنا. نحن لسنا مجرد ممّرضات وممْرضين. نحن معلمات  لقد أظهر لنا العام الماضي كم أن دورنا مهم في مجتمعنا  

ومعلمين، ومستشارات ومستشارين، ودعاة، وقادة. التحّديات والضغوط التي واجهناها صنعت منا أفراداً يتمتعون بالمرونة والعزم،  

 وقادرين على التغلب على كل ما يقف في طريقنا.

  

ل من أجل حقوقنا، ودعم القضايا التي نؤمن بها، ومقاومة كل حاالت الظلم والتمييز التي نشهدها. أصبحنا ناشطين قادرين على النضا

أصبحنا بناة مجتمع، من خالل كوننا مشاركين نشطين في العديد من المشاريع والخطط الموّجهة نحو إنعاش المجتمعات المتضّررة من  

ع بعض زمالئي في المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت عندما آب. أصبحنا في الخطوط األمامية، حيث تطوّ  4انفجار 

 في االرتفاع في لبنان.  19-استمّرت حاالت كوفيد

  

ومن خالل تجسيد قيم وأخالقيات ومبادئ التمريض التي تعلمناها في كلية رفيق الحريري للتمريض سوف نبقى معروفون بما نحن عليه 

 عاً تتفّوقون في وظائفكم وتحقّقون أهدافكم جميعها.حقاً. أتطلّع إلى رؤيتكم جمي

  

أود أن أشكر الجامعة األميركية في بيروت على توفير بيئة اجتماعية وأكاديمية اشتمالية، حيث تمكن كل طالب من التحّدث والمشاركة  

 والمساهمة؛ وأن يشعر أنه مسموع ومرئي ومقّدر.

  

 واإلدارة في كلية رفيق الحريري للتمريض.أود أن أشكر هيئة التعليم  

  

 شكراً ألساتذتنا ومستشارينا ومعلّمينا. لقد سمحتم لنا باكتشاف إمكاناتنا الحقيقية، ووّجهتمونا في طريق سنتبعه بالتأكيد ونكمله.

  



 

 

 أود أن أشكر ممثلي صفّنا. شكراً لكونكم صوتنا، ولتكريس وقتكم لصفّنا.

  

 نا وعائالتنا وأصدقائنا الذين يشاهدوننا الليلة ويهتفون لنا. ال يسعنا االنتظار لالحتفال بإنجازاتنا معكم.وأخيًرا، شكًرا لوالدي

  

 رحلتنا التعليمية الجامعية اكتملت. ورغم ذلك، واجباتنا ومهامّنا التمريضية قد بدأت للتو.

  

 شكرا لكم.

 


