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وفسورة إلهام بدران   ي حفل تسليم جائزة الراحلة البر

 
وفسور بسام بدران ف كلمة رئيس الجامعة البر

بية  ي كلية البر
 
 للطالب المتفوقي   ف

 
 أّيها الحضور الكريم 

 تحية طيبة، 
 

  الوقت نفِسه
  مناسبة حزينة ومفِرحة ف 

  الجامعة اللبنانية ف 
  اليوَم ف 

 ..نلتق 
وفسورة  الم  عاِم تماًما ذكرى وفاِة فقيدِة لبنان وجامعته الوطنية الراحلة الير

َ
حير  بعد

ُ
 حزينة، ألننا ن

ُ
ناسبة

 ..إلهام بدران
 لتحفير  طالب  

ً
تكون ذكرى وفاِتها مناسبة  للراحلِة قررت أن 

َ
ة  الصغير

َ
العائلة والمناسبة ُمفِرحة، ألن 

ّ  والّريادةالجامعة اللبنانية ومكافأِة المتفوقير  منهم وت  .شجيِعِهم عىل التمير
وفسورة إلهام بدران    الراحلة الير

ّ
 إن

ُ
كّرست نصيًبا وافًرا من   -صاحبِة الفكِر التجديدّي    –ال أبالغ إذا قلت

   
 الي 

ُ
  المهنّية والتعاون واإلخالص، فه  األستاذة

 ف 
ً
  خدمة الجامعة اللبنانية وكانت قدوة

جهودها ف 
ذا  من  مىح 

ُ
ت لن  بصمات     تركت 

ف  للدكتوراه  العال   والمعهد  بية 
الي  وإداري   وطالب كلية  أساتذة  كرة 

بوي للبحوث واإلنماء   المركز الي 
ا ف 

ً
  .اآلداب والعلوم اإلنسانّية واالجتماعّية، وأيض

الجغرافيا،   ة 
ّ
لماد  ّ  

الوطي  الكتاب  تأليف    
ف   ، اللبنانيير  بويير   الي  من  مع مجموعة  الراحلة،  وساهمت 

 من الوصف إل التحليل ومن  ووضعت لمساتها  
َ
ّ للكتاب، ونقلِت المادة المحتوى العلم    

الفريدة ف 
 عىل  

ً
ة وكانت ناشطة

ّ
ور نشر خاّصة لتأليف كتٍب مدرسّيٍة للماد

ُ
التلقير  إل االكتشاف، كما عملت مع د

  لبنان 
بية والتعليم ف    تخّص الي 

  المؤتمرات الي 
 .صعيد المشاركة والحضور ف 

 الراحلة تثبت    زمالُء الراحلة
ُ
  ال تنضب، وعائلة

علة الحيوية الي 
ُّ
بية يصفونها بالنبيلة وبالش   كلية الي 

ف 
وفسورة إلهام بدران للمتفوقير    بَل بالوفاء للجامعة وطالبها بعدما قررت تسليم جائزة الير

ُّ
اليوم هذا الن

ا للجامعة اللبنانية هذا الحب وهذا الوفاء
ً
 ..منهم، فهنيئ

ا وتدريًبا وتطويًرا، إلضافة  إن هذه المبادر 
ً
ة من عائلة الراحلة تستدع  منا جميًعا مضاعفة الجهود، إعداد

  هذا الرصح ومواكبة التقدم المتسارع الذي يشهده عالمنا المعارص، ونحن عىل  
المدماك تلو اآلخر ف 

َ مؤتمٍن عىل هذه المهمة كما كانت الراح  .لةثقة تامة بأن طالبنا وأساتذتنا سيكونون خير
ك  

ُ
ك العلُم ومجالُسه الرائدة وستفتقد

ُ
 والمعطاءة، سيفتقد

ُ
 البارعة

ُ
وفسورة إلهام بدران، األكاديمية الير

وبذل كل   الطريق  بمواصلة  ِك 
َ
َيِعدون اللبنانية  الجامعة    

ف  زمالَءك  لكن  الراقية،  المهنية   
ُ
المسؤولية

  التضحيات إلعالء كلمة العلم ونشر روح التعاون والمحبة الصادق
  ربوع هذا الرصح الوطي 

 
 .ة ف

وفسورة    الير
َ
 للمتفوقير  جائزة

ٌ
وك ة، وشكًرا لوفاء كّل َمن حرص  اليوم ومير ة والصغير شكًرا لعائلِتك الكبير

 ...إلهام بدران
 

وفسور            بسام بدران البر
 

 رئيس الجامعة اللبنانية         


