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األميرآية منحت : في اليوم الثاني من احتفال تخّرجها الثالث واألربعين بعد المئة
 طالب وطالبة 1550ألآثر من والدرجات العلمية البكالوريوس 

، 2012حزيران  23في اليوم الثاني من احتفال التخرج الثالث واألربعين بعد المئة، اليوم السبت 
طالب وطالبة  1558منحت الجامعة األميرآية في بيروت شهادات البكالوريوس والدرجات العلمية إلى 

  .في احتفال أقيم على الملعب األخضر الكبير

وقد بدأ االحتفال بكلمة ترحيب لرئيس الجامعة الدآتور بيتر دورمان هّنأ فيها الطالب بنيلهم تعليمًا ال 
   .يفوقه تعليم في الشرق األوسط

، اعتلى منصة االحتفال الطالب محمد بقيادة توماس آيم وبعد فاصل موسيقي من أداء جوقة الجامعة
ا نيابة عن الطالب المتخرجين وحّي وتكلمباقر ضيا عضو لجنة الطّالب واألساتذة في الجامعة، 

 توىمسوقال إنه اآتشف . السرعة هاألربع بهذ تهات دراسوهول بمرور سنذوقال إنه  م. الحضور
ثين من زمالئه الي ثلى تنويه العميد وأن حوالالتعليم في الجامعة حينما أدرك أنه ليس الوحيد الحائزع

وأسف ألنه سيضطر للسفر للحصول على فرص وفيرة للتقدم، خاصة إنه ابن شهيد . ه ذاتهيا التنوونال
  . همات في سبيل الوطن الذي سيضطر الى مغادرت

لبنان  ُيبقوا من زمالئه أن  وطلب. والمنطقة لبنانقيادة التغيير في  وقال إن جيله يحمل مسؤولية
  .جامعة في قلوبهم وعقولهملوا

وقال . إلى متميزين هءالمزووتبعه المتخرج تيمي رونالد ملكون الذي قال إن التجربة الجامعية قولبته 
طالب في نشاطات الشاهد آيف ينغمس إنه تجول في أرجاء الحرم الجامعي في آخر يوم دراسي له و

بشغف  مهتهو أنهم يواجهون تحديا هٍمتالف مشاربخم اغسم المشترك بينهم آلهم راووجد أن الق .مختلفة
ل واألساتذة هوقال إن الجامعة هي التي منحتهم هذا التميز وهذا الحماس بمساعدة اال. وحماس

  .يحتاجونه لتسلق آل القمم زودتهم بما هي ا، بلقوهليتس وختم أن الجامعة ليست قمة .والموظفين

باحثة آ ف بها الرئيس دورمانوداد القاضي خطاب االحتفال بعد أن عّرالبروفسورة بعد ذلك  ألقت 
 آانتو .متفوقة في الفكر والحضارة االسالميين وذائعة الصيت في عالم اللغة العربية وآدابها

  .آتوراه الفخريةقد نالت أمس من الرئيس دورمان شهادة الدالبروفسورة القاضي 

ثالث أفكار طلبت منهم الدآتورة القاضي ساقت لهم  البكالوريوس اليوم، تخرجيوفي حديثها إلى م
  :التمّعن بها جيدًا



الذات والعثور  التخرج هو بداية المسيرة وليس خاتمتها، بل هو بداية رحلة االسنقاللية وتحقيق  -1
 تضافر جهود أفراد وجماعات ومؤسسات دعمته لكن نجاح المتخرج هو نتيجة. على وظيفة مجزية

وقالت إنه يمكن التسديد . عنقهمانة في أ، وهذا الدين مله مديٌن ويشّكلون مجتمع المتخرج وهوهؤالء 
  .ة العامة وايجاد فرص االزدهار لآلخرينمبطرق مختلفة مثل التطوع والخد

تدريبًا، ويملك مؤهالت  أفضلها التخرج من الجامعة يعني أن المتخرج من أفضل العقول ومن – 2
أن يقودوا مجتمعاتهم لالنتصار على صعوباتها وتحدياتها  المتخرجينولذا يجب على  .ريادية ممتازة

 ةمجتمعاتكم، فمن سيقودها؟ الحاجة ماسة لقيادات واعية وحديث ةقياد عن عزفتمإذا : نّبهتو. الكثيرة
  . وا النداءومتنورة فلّب

تذآروا ما قاله الجاحظ في مديح . ًا لكممحتى بعد التخرج، واجعلوه رفيقا دائ ،تمسكوا بالكتاب – 3
 .المطالعةوال تتوقفوا عن . حمل في الكم، وشجرة وارفة في الحضنيقة ُتدوح ،الكتاب إنه خير جليس

 وبعد فاصل موسيقي من أداء جوقة الجامعة، جرى توزيع الشهادات على يد العمداء باتريك ماآغريفي 
آلية العلوم (، ونهال حوّال )آلية سليمان العليان إلدارة األعمال(وجورج نجار  ،)ية اآلداب والعلومآل(

 ،)آلية العلوم الصحية(وإيمان نويهض  ،)آلية الهندسة والعمارة(ومكرم سويدان  ،)الزراعية والغذائية
). ق الحريري للتمريضآلية رفي(، وعلى يد المديرة هدى أبو سعد هاير )آلية الطب(ومحمد الصايغ 

متخرجو أّدى ومثلما فعل متخرجو الدراسات العليا أمس، اقسم المتخرجون في الطب يمين أبقراط، و
  . متخرجو الهندسة قسم المهندس والمعمارأقسم نايتنغايل، و مقس التمريض

عزفت جوقة ما يبخروج موآب األساتذة ف 2012وانتهى اليوم الثاني واألخير من احتفال التخرج للعام 
وبعد ذلك احتفل المتخرجون على طريقتهم واعتلوا منصة  .الجامعة نشيدالجامعة األميرآية في بيروت 

 .االحتفال حيث رقصوا على أنغام غربية وشرقية

 

 بيوميه، وأسماءوبرنامج االحتفال آلهم يومي االحتفال  آتّيب ضم أسماء المتخرجين  لّزع خالُوقد و
  . ائز بنروز وغيرها في مختلف الكلياتالطالب الفائزين بجو

وتحمل اسم رابع رؤسائها الدآتور الجامعة األميرآية في بيروت وجائزة بنروز هي من أعرق جوائز 
أحزنت بيروت    وفاته فاجعة وطنية،آانت و 1954ستفن بنروز الذي توفي فجأة خالل خدمته في العام 

يتميز    لمتخرج واحد من آل آلية   خالل حفل التخرج،آل سنة الجائزة منح ُت و  . وصدمت لبنان آله
  . بعطاءاته األآاديمية والجامعية والقيادية

     
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  رساتهاآنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها ومما   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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