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 للمطابقة عند اإللقاء
 

  أيها الحفل الكريم،
  األونروا،في صدقاء األصديقات وال

 عزاء، الطالبات والطالب األ
  

يــسرني أن أكــون اليــوم بــين طالبــات وطــالب انــضموا إلــى الجامعــات فــي لبنــان بــدعم مــن صــندوق المــنح 
  . لألونروا واالتحاد األوروبي

  
ًوأود أن أبدأ بشكركم جميعا، الطالبات والطالب الخمسة وعشر م ون الحائزون على المنح، على جهودكّ

ي على مثابرتكم ّوأود أن أثن.  اليومتي تنالون المنح على أساسهاالمزايا الهي و،  وتفانيكم وطموحكم،الملفتة
  . ّكما أود أن أهنئ عائالتكم ومعلميكم وجميع من دعمكم. وعزمكم على التميز

  
 شابة وشاب فلسطيني ُأتيحت لهم 400فبعد نيلكم المنحة، تنضمون اليوم إلى مجموعة من أكثر من 

ت أكاديمية مختلفة من خالل صندوق المنح لألونروا واالتحاد الفرصة الكتساب مهارات عالية في مجاال
  . وهذا يشكل فرصة كبيرة ومسؤولية كبيرة على السواء. األوروبي

  
وبالتأكيد فإن المعرفة التـي تكتـسبونها خـالل هـذه الـسنوات .  هنا في لبنانقد بدأتم سنتكم األكاديمية األولىل

ّلتكيـــف أساســـيان لنجـــاحكم فـــي فإبـــداعكم وقـــدرتكم علـــى ا. مفيـــدة لكـــمفـــي الجامعـــة ســـتكون بالغـــة األهميـــة و
ُوما يوازي هذا أهمية وفائدة هـو فـي رأيـي العالقـات التـي تبنونهـا والخيـارات التـي سـتتاح لكـم فـي . المستقبل

وسوف يسمح الوصول إلى المعرفة والتعليم وفرصة لقـاء أشـخاص يـشكلون مـصدر إلهـام . البيئة األكاديمية
  .تابعة تطوريكم الذاتي واالستعداد بشكل أفضل للمستقبللكم بم

  
  . التحديات التي ستواجهونها في رحلتكم األكاديمية والمهنية بعد إنهاء دراستكمًتماما إننا ندرك 

  



وسـوف يمـنحكم كـل إنجـاز . من هذه الفرصة، فنجاحها بين أيديكمبشكل كامل وأنا أشجعكم على االستفادة 
ًارتياحـــا كبيـــرا لم الـــتعلم مـــدى هـــو التعلم فـــ. حقيـــق أحالمكـــمعـــرفتكم أنكـــم بلغـــتم مرحلـــة رئيـــسية علـــى طريـــق تً

  . الحياة، أي رحلة ال نهاية لها
  

 لتقـــديم تكونون علـــى أتـــم االســـتعدادن لـــديكم هديـــة تقـــدمونها لآلخـــرين، أذ ســـوبعـــد هـــذه الخبـــرة، ســـوف يكـــو
  . التي يدعمها االتحاد األوروبي بقوة ٕمساهمة كبيرة وايجابية لمجتمعكم وشعب فلسطين ودولة فلسطين

  
  . أجدد  تهنئتي لكم

  
 . ًشكرا

 

 

 

 

 

 


