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بمشاركت السنوي السادس للجمعيت العالميت لخريجي الجامعت األميركيت في بيروث  المؤتمر

 (9191والشيخت حصت الصباح ) (9191األميرة حياة إرسالن )

نى ٌزخشّخٕا زٍُٓب ثغجت إنغبء اززفبل  انزٌٍ 4641اززفبل رخّشج خبص ثًششسً انزخشج نهؼبو 
 زخشج إثش اضشاة عٌٕمان

 
رقٍى اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد ٔاندًؼٍخ انؼبنًٍخ نخشٌدٍٓب انًؤرًش انغُٕي انغبدط نهدًؼٍخ، 

خالل  عٍقبؤ  زضٌشاٌ اندبسي. 00ٔ 04ٔ 02أٌبو اندًؼخ ٔانغجذ ٔاألزذ، ٔنقبء انخشٌدٍٍ ٔرنك 

. ْٔى نى ٌزخشّخٕا 4641ؼبو اززفبل رخّشج خبص ثًششسً انزخشج نهزضٌشاٌ(  04ٌٕو انغجذ  (رنك

خالل  زكهىزٔع زٍُٓب ثغجت إنغبء اززفبل انزخشج إثش اضشاة عٌٕم رجؼّ رًذٌذ انؼبو انذساعً.

زئٍضة هدلش صٍدات (، 4641ٔانشٍخخ زصخ انصجبذ ) (4656األيٍشح زٍبح إسعالٌ )انًؤرًش
 .األعوبل العسة

شؤٌٔ انخشٌدٍٍ كًب عٍكّشو ثبزث ثبكغزبًَ ركشٌى سئٍغٍٍ عبثقٍٍ نهدُخ يدهظ األيُبء ن كًب ٔ عٍزى 

ّٕا انزي  ًٍّ ػغبء انفُبٌ انهجُبًَ كًٍم ز َٔبشظ ثٍئً نجُبًَ ٔسخم إزغبٌ نجُبًَ يشيٕق. كًب عٍث

ّٕا يُسٕرخ ػهى يذخم "صٌزَّٕ  رجّشع نهدًؼٍخ ثًُسٕرخ رسًم اعى اندبيؼخ ثبنؼشثٍخ. ٌُٔزكش أٌ نهفُبٌ ز

 ػهى ٔاخٓخ ثٍشٔد انجسشٌخ. ثبي"

ؼقذ انًؤرًش انغُٕي انغبدط ٌٕيً اندًؼخ ٔانغجذ فً انًقش اندذٌذ نُبدي انخشٌدٍٍ، فً يجُى عٍُ

يبسي دٔدج ْٕل، فً انسشو اندبيؼً األعفم، قشة يُبيخ انغبنجبد. ٔعٍضى زضٕسِ خًغخ ػشش 

 يًثاًل نفشٔع اندًؼٍخ.

اط انخشٌدٍٍ"، ٔعزؼقذ عزكٌٕ اندهغخ األٔنى يٍ انًؤرًش ثؼُٕاٌ "ششاكخ اعزشارٍدٍخ نزًزٍٍ اَخش

يٍ انثبٍَخ ثؼذ انظٓش انى انخبيغخ ٔانُصف يغبًء، ٌٕو اندًؼخ، ٔعٍزكهى فٍٓب سئٍظ اندبيؼخ انذكزٕس 

ثٍزش دٔسيبٌ ػٍ أٔنٌٕبد اندبيؼخ ٔدٔس فشٔع خًؼٍخ انخشٌدٍٍ ٔيغؤٔنٍبرٓب إصاء ْزِ األٔنٌٕبد. 

ئخ ٔانخًغٍٍ نهدبيؼخ. ٔثؼذِ عٍزكهى ثى عٍزكهى َبئت انشئٍظ نهزغٌٕش سرشبسد ثشأ ػٍ انؼٍذ انً

انذكزٕس َجٍم دخبًَ، سئٍظ اندًؼٍخ انؼبنًٍخ نخشٌدً اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد، ػٍ دٔس 

 اندًؼٍخ ٔيغؤٔنٍبرٓب. ُٔرخززى اندهغخ ثغبٔنخ يغزذٌشح ٔخهغخ أعئهخ ٔأخٕثخ.



بزًب، ٔعزكٌٕ ثًثبثخ خًؼٍخ عُزؼقذ اندهغخ انثبٍَخ ٌٕو انغجذ فً يقش انُبدي أٌضًب، ػُذ انزبعؼخ صج

ػًٕيٍخ نهخشٌدٍٍ. ٔعٍقّذو خالنٓب انذكزٕس َجٍم دخبًَ رقشٌشًا ػٍ رقّذو اندًؼٍخ. كًب عززكهى سئٍغخ 

 ندُخ اندًؼٍخ نهجشايح يٓى األيٍش، ٔعٍزكهى سئٍظ ندُخ اندًؼٍخ نهزٕاصم فشاط ثٕدٌبة.

زذ. ؼبئذٌٍ، أٌبو اندًؼخ ٔانغجذ ٔاألٔثًٕاصاح انًؤرًش، عزؼقذ اندًؼٍخ نقبًء خبصٌب ثبنخشٌدٍٍ ان

ٔعزكّشو فً ٌٕيّ األٔل خشٌدً اندبيؼخ قجم خًغٍٍ ػبيًب ٔقجم خًغخ ٔػششٌٍ ػبيًب، أي فً 

. عٍقبو ْزا االززفبل فً قبػخ األعًجهً ْٕل ػُذ انغبدعخ يغبًء. ٔعٍزكهى فٍّ 4656ٔ 4631انؼبيٍٍ 

ٍشح زٍبح ( ٔاألي4631انذكزٕس دخبًَ، ٔانذكزٕس دٔسيبٌ، ثبالضبفخ انى انخشٌَدٍٍ زًٍذ انجٍجً )

 ( ٔعزهزقظ صٕسح خبيؼخ ٔرٕصع ْذاٌب رزكبسٌخ.4656إسعالٌ )

زضٌشاٌ، فغزشًم األَشغخ انًقشسح زفم غذاء صجبزً ٔنقبًء  04أيب فً ثبًَ أٌبو انهقبء، أي انغجذ 

زئٍضة (، 4641فٍّ انشٍخخ زصخ انصجبذ ) زكهىزٔعنهؼبئذٌٍ يغ انؼًذاء ٔاألعبرزح ٔانخشٌدٍٍ. 
ٔعٍقبو كزنك اززفبل رخّشج خبص ثًششسً انزخشج ً زٌبدٌة نبخحة.  العسة هدلش صٍدات األعوبل

  .4641نهؼبو 

ٌٔزكهى فٍّ انذكزٕس  دخٕل يٕكت األعبرزح ثضٌّٓى األكبدًًٌ.ٔعٍشًم اززفبل انزخّشج انخبص ْزا 

دخبًَ ٔانشئٍظ دٔسيبٌ ٔخشٌدخ رنك انؼبو انشٍخخ زصخ انصجبذ. ٔخالل االززفبل، عٍصبس إنى 

انشٓبداد ٔانزقبط انصٕسح اندبيؼخ ٔإَشبد َشٍذ اندبيؼخ. ٌٔهً رنك ػشبء عبْش فً فُذق رٕصٌغ 

 "فٕس عٍضَٔض".

زضٌشاٌ، فغزقبو يجبساح فً كشح انقذو ثٍٍ خشٌدً اندبيؼخ  00أيب فً آخش أٌبو انهقبء، ٌٕو األزذ 

 غجر اندبيؼخ. خبيؼخ ػبنًٍخ. ثى رقبو ٔنًٍخ شٕاء نهخشٌدٍٍ انؼبئذٌٍ، ػهى ي 02ٔيُزخت ًٌثم 

خًؼذ ْزِ   ْزا ٔنقذ دأثذ اندبيؼخ ٔاندًؼٍخ ػهى ػقذ نقبءاد نهخشٌدٍٍ فً انغُٕاد انًبضٍخ. ٔقذ

انهقبءاد أزٍبًَب خشٌدٍٍ يٍ ثالثخ أخٍبل يخزهفخ )اندذ، االثٍ، انسفٍذ( يٍ انؼبئهخ رارٓب ٔالقذ إقجباًل 

 كثٍفًب يٍ انخشٌدٍٍ انزي ٌؼزجشٌٔ اندبيؼخ ثٍزٓى.

   
   
  اللٍجسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    ثٍسًت فً   أصضث الدبهعة األهٍسكٍة فًج
  خبهعة ثحثٍة جدزٌضٍة،   ًالدبهعة ىً  . كنوٌذج لفلضفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزصبجيب   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلت ًطبلجة   8500   حٌالًهن    ثًٍبطال   أعضبء ًخضوًب  700  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍضحس،   ٌنبىز هبئة ثسنبهح للحصٌل على الجكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . صسٌسًا   402    فٍو   ٌضن هضحشفًى   الري   هسكزىب الطجً   فً   ًجدزٌجًب   طجًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطت   فً
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