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الٌظام التعليوي : الرئيس دورهاى للطالب خالل افتتاح العام الذراسي في األهيركية

 األهيركي ًجاح غير هعلي للسياسة الخارجية األهيركية في العالن العربي
 

فٙ لبػخ اإلحزفبالد   اندبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد احزفباًل سعًًٛب ثبفززبذ انؼبو انذساعٙ اندذٚذ،  ألبيذ
سيبٌ خطبثًب ثؼُٕاٌ: انكجشٖ االعًجهٙ ْٕل. ٔفٙ خطبة االحزفبل أنمٗ سئٛظ اندبيؼخ انذكزٕس ثٛزش دٔ

  .""انزؼهٛى األيٛشكٙ فٙ ششق أٔعط يضطشة
ٔلذ نفذ انذكزٕس دٔسيبٌ إنٗ أٌ انًُٕرج انزؼهًٛٙ األيٛشكٙ الٚضال ُٚؼزجش انُظبو األيثم فٙ انًُطمخ سغى 

انغدم انغٙء نهغٛبعخ انخبسخٛخ األيٛشكٛخ فٙ انؼمذ األخٛش، ٔلذ ٚكٌٕ األداح انزٙ عزغبػذ شؼٕة انًُطمخ 
ّٕس انًُطمخ". ٔلبل إٌ ْزا انًُٕرج ػ هٗ يحبسثخ انزطشف ٔرشدٛغ انزؼذدٚخ ٔإَشبء أخٛبل يبْشح عزط

 .انزؼهًٛٙ األيٛشكٙ ْٕ َدبذ غٛش ُيؼهٍ نهغٛبعخ انخبسخٛخ األيٛشكٛخ فٙ انؼبنى انؼشثٙ، ٔ ٚؼزجش َدبحًب فبئمًب
ٌّٕ ٔٚشفغ ٔلبل دٔسيبٌ أٚضُب إٌ َظبو انزؼهٛى األيٛشكٙ انهٛجشانٙ ٚضٔد انطبن ت ثبنًٓبساد انضشٔسٚخ ٔٚك

 يغزٕاِ انفكش٘.
ٔلبل إٌ انزؼهٛى انهٛجشانٙ ٚشّدغ انمٛى االَغبَٛخ ُٔٚزح أفشادًا يّزضٍَٛ ًٚزهكٌٕ انفكش انُمذ٘ ٔيغزٕٚبد ػبنٛخ 
ّٕع انًؼزمذاد  ٌّٕ أفشادًا ٚفًٌٕٓ طًٕحبد ٔاحزٛبخبد انجشش كهٓى ٔٚحزشيٌٕ رُ يٍ انثمبفخ، ْٔزا انزؼهٛى ٚك

 .نكشايخ انجششٚخ األعبعٛخ نكم فشدٔا
يٍ انشجبٌ ٔانشبثبد ْٔى ٚشكهٌٕ َخجخ صفٕفٓى. ْٔى ثشدبػزٓى،  0011اَضى انٗ اندبيؼخ  ْٔزِ انغُخ

فٙ أكثش انًُبطك رٕرشًا ٔعُٛدحٌٕ حٛث فشهذ كم انًدزًؼبد انزٗ حبٔل   عٛشكهٌٕ يدزًؼبد رؼذدٚخ
 .انغشة فشضٓب أٔ صسػٓب فٙ انًُطمخ

ة فمذ ششػٛزّ نكَّٕ يثماًل ثًبضّٛ االعزؼًبس٘ ٔثؼُدٓٛزّ، نكٍ ْزِ انًدزًؼبد اندذٚذح ٔلبل إٌ انغش
 .عٛجُٛٓب أثُبء انًُطمخ ٔعزؼكظ ػًك يٛشاثٓى انثمبفٙ ٔانذُٚٙ

ٔخزى: "طالثُب ٔطبنجبرُب عٕٛاخٌٕٓ ٔحش انزطشف انفبنذ يٍ ػمبنّ ٔعٛشعٌٕ أسضٛخ نهحٕاس ٔانزفبْى 
ٔعٛغٛشٌٔ فٙ رمبنٛذ انًزُجٙ ٔغٛشِ يٍ سػٛم   بٌ انفٕضٗ انًغزششٚخ انشاُْخ.ٔلجٕل اٜخش عزّٕنذ دٔاًل يك

يٍ أدسكٕا ٔاعزٕحٕا انمٛى االَغبَٛخ األعبعٛخ. إَُب ثحبخخ إنٗ شدؼبٌ فٙ انششق األٔعط عٛزصذٌٔ نزحذ٘ 
يب اَفكذ اٚدبنذ لبعى يشزشن نزُظٛى انشؤٌٔ انجششٚخ. ْٔزا انًغؼٗ نٛظ يدشد رًُّٙ ندبيؼبد يثم خبيؼزُب، 

 ."رشفغ نٕاء انزؼهٛى انهٛجشانٙ يُز لشٌ َٔصف يٍ انضيٍ
 
 
 
 



ٔرؼزًذ انُظبو انزؼهًٛٙ األيٛشكٙ انهٛجشانٙ نهزؼهٛى انؼبنٙ  0611رأعغذ اندبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد فٙ انؼبو 
ئخ رؼهًٛٛخ يٍ كًُٕرج نفهغفزٓب انزؼهًٛٛخ ٔيؼبٚٛشْب ٔيًبسعبرٓب. ٔاندبيؼخ ْٙ خبيؼخ ثحثٛخ رذسٚغٛخ، رضى ْٛ

رمّذو اندبيؼخ حبنًٛب يب ُٚبْض يبئخ   طبنت ٔطبنجخ. 8500أػضبء ٔخغًًب طالثًٛب يٍ حٕانٙ  600 أكثش يٍ
ثشَبيح نهحصٕل ػهٗ انجكبنٕسٕٚط، ٔانًبخٛغزش، ٔانذكزٕساِ، ٔانذكزٕساِ فٙ انطت. كًب رّٕفش رؼهًًٛب طجًٛب 

ًٗ فّٛ  عشٚشًا. 021  ٔرذسٚجًب فٙ يشكضْب انطجٙ انز٘ ٚضى يغزشف
 
 

 
 
For more information please contact: 

Maha Al-Azar, Director of News and Information, ma110@aub.edu.lb, 01-75 96 85 
 
 

Website:            www.aub.edu.lb 

Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 

Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
 

mailto:ma110@aub.edu.lb
http://www.aub.edu.lb/
http://www.facebook.com/aub.edu.lb
http://twitter.com/AUB_Lebanon

