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 كلمة الرئيس بدران خالل توقيع االتفاقية مع مؤسسة طالل أبو غزالة العالمية 

 
 الدكتور طالل أبو غزالة، 

 الحضور الكريم، 
 

  لبنان
  رحاب بلدكم الثان 

 .يطيب لنا أن نرحب بكم وبالوفد المرافق، ف 
 التفاتكم الدائمة تجاه جامعتنا

ً
ثمن عاليا

ُ
 .بهذه المناسبة أود أن أ

للتعاون والمشاركة    
ً
اال  فعَّ

ً
اليوم، لتشكل إطارا   نحن بصددها 

الت  التفاهم،    أهمية مذكرة 
تأن  من هنا 

 .الجامعة اللبنانية ومجموعة طالل أبو غزالة العالمية العلمية والمهنية والبحثية بير  
ن كما تعلمون من     لبنان تتكوَّ

كلية ومعهدا".    19إن الجامعة اللبنانية ه  الجامعة الرسمية الوحيدة ف 
تشمل كل مراحل التعليم العال  من اإلجازة حت  الدكتوراه. وتضم ثمانير  ألف طالب يقوم بإعدادهم  

 .ربعة آالف موظف خمسة آالف أستاذ وأ
ت الجامعة ما يزيد عىل     مئات االختصاصات. وهم يتوزعون اليوم داخل    350لقد خرجَّ

ج ف  ألف متخرِّ
 إل العالم أجمع

ً
  محيطهم العرن   وصوال

 .وطنهم وف 
  ظل أسوأ أزمة تاريخية يمر بها لبنان وقد أرخت بتداعياتها عىل مؤسسات التعليم  

  ف 
 مبادرتكم تأن 

َّ
إن

  طليعتها الجامعة اللبنانية العال  
 .وف 

  نعيشها إل فرص نلتقطها إليجاد حلول مبتكرة  
  تحويل األزمات الت 

كلنا أمل بأن تساهم هذه المبادرة ف 
  تمثلها مجموعة طالل أبو غزالة العالمية

 .ومد جسور التعاون بير  جامعتنا والمؤسسات الت 
عي ِّ عن سعادتنا للقاء بكم والوفد ا

ُ
  أحداث  إننا إذ ن

لمرافق، نعتي  أن توقيع مذكرة التفاهم ستساهم ف 
  تحاك  اهتمامات الجامعة  

  الحوكمة واالبتكار والملكية الفكرية ومختلف المجاالت الت 
نقله نوعية ف 

 .وتطلعات طالبها
  تقوم بها مجموعتكم وعىل سبيل  

ات والخدمات الت  من هنا تحرص الجامعة عىل االستفادة من الخي 
 :المثال

الجامعة   • لطالب  االبتكارية  األفكار    
تبت  خالل  من  لالبتكار:  الجامعية  غزالة  أبو  طالل  كلية 

  ، الجامعتير  بير   األكاديمية  ات  الخي  وتبادل  لالبتكار.  غزالة  أبو  طالل  حاضنة    
ف  اللبنانية 

 .والزيارات الطالبية

اكة •   الجامعة اللبنانية بشر
 
ات المعرفة: إنشاء محطة معرفة ف

َّ
 .من الطرفير   محط

منظمة • مع  التعاون  التعليم:  وبناء   (AROQA) جودة  التقييم،  عمليات  خالل  من  وذلك 
 .القدرات ومنها الدورات التدريبية، واعتماد برنامج مقيم الجودة المعتمد 

كة بير    •   طرح مواد المشي 
: التعاون والتنسيق ف  المجمع العرن   الدول  للمحاسبير  القانونيير 

  التمويل  الطرفير  واع
 
  للمحاسبير  اإلداريير  ف

  الجامعة ومنها دبلوم المعهد القانون 
 
تمادها ف

  معتمد ومحاسب دول  عرن   إداري معتمد
 (IACMA) اإلسالم  ومحاسب دول  عرن   قانون 



 

ونية   • خدمات التحّول الرقم  والحوكمة: مثل نظام إدارة الجامعات وبرنامج االمتحانات االلكي 
االمتحان  ق وتحويل 

َّ
يتعل فيما  الخدمات  تقديم   

ً
ونية واألرشفة، وأيضا إلكي  إل  ات من ورقية 

بالحوكمة المؤسسية والحوكمة الرشيدة وحوكمة تكنولوجيا المعلومات. وعقد دورات تدريبية  
نت األشياء،   ، وعلم البيانات، واني    مجاالت التحول الرقم  مثل الذكاء االصطناع 

كة ف  مشي 
هاودورات التحّول الرق  .م  الخاصة بالتعليم وغير

•  
ً
د الحقا

َّ
 .خدمات منصة أكاديمية طالل أبو غزالة العالمية الرقمية: وفق أطر تنظيمية تحد

  مجال البحث العلم  والمؤتمرات •
: يتعاون الطرفان ف   .المؤتمرات والبحث العلم 

، وال  هذا التعاون سيدفعنا إل العمل لتوفير متطلبات التحول الرقم 
َّ
  الالزم الذي من  إن

تدريب المهت 
م فيه  

َّ
  ظل عالم تتحك

 عىل األساتذة وكفاءة الموظفير  ومستوى المتخرجير  ف 
ً
شأنه أن ينعكس إيجابا

 .المنافسة الشديدة وتتحول فيه فرص العمل لمصلحة الكفاءات النوعية
كير  عىل العلوم وال

  تطوير مناهج التعليم، من خالل زيادة الي 
تكنولوجيا والهندسة  هذا األمر سيقتض 

 .والرياضيات، وتعليم المهارات الشخصية والقدرة عىل التكيف
 الدكتور طالل أبو غزالة وفريقه عىل ثقتهم بالجامعة اللبنانية، أشكر كل من  

ً
دا
ّ
  الختام، أشكر مجد

ف 
تث  لك   العربية  للعقول  الجامع  المحور  العلم هو  يبق   أن  أمل  المهمة، عىل  إنجاح هذه    

ف  مر  ساهم 
 ننتظره جميعا 

ً
قا  مشر

ً
 .مستقبال

 
 .عشتم عاشت الجامعة اللبنانية عاش لبنان

 
 

وفسور            بسام بدران البر
 

 رئيس الجامعة اللبنانية         


