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 كمىة األستاذ الدكتور واهر قباقييب

 رئيس جاوعة دوشق 
 

 أيىا امحضير امكريه

كةٌةت اىػيً ى٘ط ـٖ جةٌػا دٌؼػق ـدعػ/ ُجوٍع اى٘ٔـ ىِا َ كاخسان ٌَ 

كإٍُة ـٖ  يسُة اىدب٘/ ظٔرٗا، إُّ اىػسنؤر أُػٔر اىزم٘ػ/ رخٍػّ اهلل، ا ظػوةذ 

اىعة ق ـٖ ني٘ا اىػئـ  جةٌػا دٌؼػق، كغقػٔ ٌجٍػع اىيؾػا اىػص ٘ػا  سٌؼػق، 

اىشم ٗؼٓس ىّ زٌفؤق كلف ّ، كنو ٌَ غٍئا ٌػّ،  أُػّ نػةف ٌنػةؿ اإلرػفص 

ّ كنةف اىلسكة كا ٍُٔذج ـٖ ا رفؽ كاىنلةـػا، كنػةف اىلةٌػا كاىوفةُٖ ـٖ غٍي

 اىبةظلا ـٖ اىٍجوٍع.

إُِٖ إذ أكػؿ  ػَ٘ أٗػسٗهً اى٘ػٔـ، ِٗوػة ِٖ ػػػٔر ٌػضدكج ٌػة  ػَ٘ اىػصـػةف 

كاىولسٗص، لظً كإظػٓةٌةت اىفل٘ػس اىزم٘ػ/، كٌػة  ػَ٘ اىدػضف كا ظػٕ غيػٕ 

ـػٖ  يػسق، ظػٔا  ـػٖ  رخ٘و ْشا اىػةىً اىِب٘و، اىشم أـِػٕ خ٘ةتػّ ىزسٌػا اىػيػً

ٌجةؿ اىوسرٗط، أك اىبدػث اىػيٍػٖ، ـلػس غيػصؼ غِػّ اْوٍةٌػّ كػػؾفّ  ةىب٘ئػا، 

كاىِبةتةت كاىوٍِ٘ا اىٍعوساٌا، كاىوأؾ٘و اىيؾٔم، ككس ػؾو ـٖ ْشق اىٍجػةلت 

غسدنا ٌَ اىٍِةؾ/ اىٓةٌا، ـهةف ر ػ٘ط ىيجِػا تػ٘ػَ٘ اىِبةتػةت اىمب٘ػا، كىجِػا 

ٍع اىيؾا اىػص ٘ا  سٌؼق، كنةف ٌَ ا غقػة  تِع٘ق اىٍؿميدةت اىِبةت٘ا ـٖ ٌج

 اىٍاظعَ٘ ىجٍػ٘ا خٍةٗا اىب٘ئا اىعٔرٗا.

 أيىا امحفل امكريه

ٌة أكعٕ أف أتدسث غَ كةٌا غيٍ٘ا كأظوةذ كسٗص، كٌة أؾػ/ أف أظوػص  
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ٌ يص كرؿةؿ رجو ُةنص ىيشات، ُشر خ٘ةتّ ىٔلِّ، كىهَ ٌنو ْػال  اىصجػةؿ ل 

ة  فهصًْ كأرفكًٓ ككلِ٘وًٓ كٗعػوٍصكف ـػٖ ٗصخئف،  و ٗعوٍصكف ـِ٘ة كٌػِ

ذانصة اىجةٌػا كاىٔلَ، كٗؼصكٔف نو ٗٔـ ـٖ كةغػةت اىػسرس، كاىٍدةفػصات 

 كاىٍزوبصات كاىٍهوبةت.

 امحضير امكريه

إف ٌؼةرنا جةٌػا دٌؼق ـٖ تػأ َ٘ ا ظػوةذ اىػسنؤر أُػٔر اىزم٘ػ/ تلػسـ 

ًو ٌَ أغفـ اىػيً ـػٖ ظػٔرٗا، كتانػس  ؾٔرةن ٌَ ؾٔر اىٔـة   ظوةذو جي٘وو كغي

تلسٗصْة ىجٓٔدق اىوٖ  شىٓة رفؿ اىػلٔد اىٍةف٘ا ـٖ رسٌا اىػيً ك ِة  ا ج٘ةؿ 

ـػٖ تػةرٗذ ْػشق  ٌػصـ٘نة ككجساُ٘نة. نٍة تجسد اغوضازْة  ة يص اىم٘/ اىشم ُعجّ

 اىجةٌػا اىػصٗلا.

ة  و ُلٔؿ ىػّ إف أيػصؾ اىم٘ػ/  كـٖ اىزوةـ ىَ ُلٔؿ ىيسنؤر اىزم٘/ كداغن

جةٌػا دٌؼق ىً كىَ تِعٕ غمة ؾ اىهب٘ص، كُانس أُم ظػوبلٕ دى٘ػو  كإف .. ةؽ

ىٌصاؽ كٌِٓإل ظئؾو ٌيؼصِّؼ ىضٌف م كلف م.  غٍوو  

ىيسنؤر اىصاخو اىصخٍا، كاىػضا   ْيّ، كأؾسكة ّ، كلف ّ كٌدب٘ػّ، كىِػة 

ُدَ ـٖ جةٌػا دٌؼق كْ٘ئوٓة اىوسرٗع٘ا كلف ٓة اىػضا  ـٍ٘ة تصنّ ىِػة ٌػَ غيػً 

 رفؽ ُب٘يا.كٌػصـا كأ

 وامسالم عنيكه ورحىة اهلل وبركاته

 

         
  


