
الخمیس 06 تموز 2017

أقامت الجامعة اللبنانیة االلمانیة – LGU حفل تخرج طالبھا لعام 2017 برعاية وحضور نائب
Edde رئیس مجلس الوزراء ووزير الصحة العامة دولة األستاذ غّسان حاصباني في مجّمع

Sands السیاحي في جبیل في 4 تموز 2017.
 

بعد النشیدين الوطنیین اللبناني واأللماني، بدأ اإلحتفال بالوقوف دقیقة صمت عن روح
مؤسس الجامعة الدكتور فوزي عضیمي. بعدھا ألقى نائب الرئیس لشؤون التطوير الدكتور بیار

الخوري كلمة الجامعة التي أشار فیھا الى ممیزات مؤسس الجامعة الدكتور فوزي عضیمي،
وشّدد على إھتمام الجامعة بتخريج طالّب جاھزين لدخول سوق العمل الشديد التنافس وذلك
من خالل منحھم علم ومعرفة يتمیّزان بالجودة العالیة والتركیز على الشقین النظري والعملي.

 

حاصباني في حفل تخريج طالب الـLGU: جذوركم راسخة هنا



 ثّم تحّدث رئیس مجلس أمناء الجامعة الدكتور إسكندر نّجار مستذكراً الدكتور فوزي عضیمي
مثنیاً على جھوده التي مكّنت الجامعة من فرض حضورھا في الحقل الجامعي اللبناني بفضل
سمعتھا الجیّدة وإمكانیة إيجاد طالبھا فرص عمل فور تخرّجھم، فالجامعة صلة وصل بین الحیاة
األكاديمیّة والمھنیة في زمن ارتفعت فیه نسبة البطالة. كما أشار إلى أنھا تشكّل جسراً تربوياً

وثقافیاً بین لبنان وألمانیا. فقد أطلقت برنامج إجازة في تدريس اللغة األمانیة بالتعاون مع
Goethe Institute. وإختتم محییاً الطالب ومھنئاً الجامعة التي ھي "منارة تربويّة تنشىء الفكر

وتغّذي الروح وتصقل المواھب".
 

أّما القائم باألعمال األلماني معالي الوزير المستشار كارستن ماير ويفھاوزن، فوّجه تحیّة إلى
الحضور والمتخريجین وھم على وشك دخول عالماً ملیئاً بالتحديّات مشّدداً على ثقته بقدرتھم

على النجاح بفضل المستوى األكاديمي الرفیع الذي تتمتع به الجامعة مھنئاً جمیع القیّمین
علیھا لجھودھم ومثابرتھم.

 
أما راعي الحفل دولة الوزير غسان حاصباني، فقد توّجه بالكالم إلى المتخرجین الذين ينطلقون

إلى "عالم جديد مليء بالضبابیّة والتحديّات والمشّقات" التي إذا ما واجھتھم سیتذكرون
جامعتھم واألثر الذي تركت في نفوسھم والعلم والمھارات التي سلحتھم  بھا كي يشقوا
طريقھم في سوق عمل مليء بفرص عمل لم تنشأ بعد وھم قادرون على اإلنخراط بھذا

السوق ألن الجامعة ھیّأتھم كي يكونوا على جھوزيّة تامة ويتمتعوا بمرونة فائقة لینجحوا في
اي عمل يقومون به. وأضاف أن العالم في تّحول مستمر وأن وظائف الیوم يمكن أن تختفي غداً
وستّحل مكانھا وظائف تعتمد على المكننة ولكن الوظائف الثابتة التي سیشغلھا الطالب ھي

تلك التي تتطلّب "المعرفة والحكمة واإلھتمام بشؤون اإلنسان واإلنسانیة والعالقات
البشريّة". 

 
في الختام توجه حاصباني إلى الطالب مجدداً داعیاً ايّاھم إلى التحلّي بالثقة بالنفس والتواضع

والخضوع للحق وإحترام القوانین والمحافظة على الضمیر في األمور التي ال تلحظھا القوانین
والتذكر بأن الفضول الفكري ھو طريق النجاح وكذلك قول الحقیقة وفعل الخیر.

 
وأضاف عن الجامعة: "ھذا المكان الذي ستعودون الیه كلما اشتدت علیكم المصاعب،

ستعودون الیه للمواساة في األيام الصعبة، اما شخصیا أو بالذاكرة، كلما أضعتم البوصلة ال
سمح هللا، ستعودون إلیه، لتوجھونھا الى المكان الصحیح. ھذا المكان الذي حفر في

شخصیتكم نماذج عظیمة يحتذى بھا ويفتخر بھا، ھذا المكان ھو بیتكم الدائم، ھذا المكان ھو
الجامعة اللبنانیة االلمانیة".

 



وفي النھاية ذكّرھم بأنه مھما عال شأنھم وحققوا نجاحات فعیلھم أن يتذكروا أّن "جذورھم
راسخة ھنا في لبنان".


