
توريب يف ةيكريمالا ةعماجلا
AUB لا يف فيصان يكز يدان

  
سيسأت روتسد 

 فيصان يكز جمانرب سيسأت مت ، 2004 لوالا نوناك نم يناثلا يفو ،هنا امب
 16 يف حبصا نأ دعبو ،)جمانربلا ب دعب اميف هيلا راشيسو( ،AUBلا يف
 يف فيصان يكز قودنص" لالخ نم ًاموعدم ،2005 لوليأ
)قودنصلا ب دعب اميف هيلا راشيس يذلاو( "AUBلا

 يذلا بادالاو مولعلا ةيلك ديمع فارشا تحت عضو دق ناك جمانربلا نا امبو
 ىلوأ دسجتت ،)جمانربلا ةنجل ب دعب اميف اهيلا راشيسو( ،ةيقيسنت ةنجل نيع
.روكذملا جمانربلاب ةقلعتملا ةيقيسوملا تاطاشنلل ةيميداكالا ةيمنتلاب اهتامهم

 بتكم عم قيسنتلاو نواعتلاب تعضو دق تناك جمانربلا تاطاشن ةطخ نا امبو
 نع لقي ال ام مضت يتلاو قودنصلا ةيمنت ةنجل ةدعاسمبو ةيمنتلل AUB لا
،فيصان يكز ةثرول نينثا نيلثمم

 يكز ةعومجم  AUBلا بهو مت ، 2008 يناثلا نوناك 11 يف هنا امبو
 ثاحبالاو تاساردلا عيجشت لجأ نم ،ةثرولا لبق نم ًةلماك ةيقيسوملا فيصان
 لايجالاو يلاحلا ليجلا معدل اهتمدقت لجأ نمو ،ةهج نم ةيقرشلا ىقيسوملا يف
.ىرخأ ةهج نم ةمداقلا

 ةمَظنملاو ةرِباثُملا دوهجلل ناجاتحي ،قودنصلاو جمانربلا يأ ،امهالك نا امبو
.امهتيمنتل

: يلي ام ىلع قافتالا مت كلذل
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مسالا : لوالا دنبلا
 " AUB لا يف فيصان يكز يدان" توريب يف ةيكريمالا ةعماجلا يف سسأت
Zaki Nassif Club ب يلي اميف هيلا راشيس يذلاو

 Zaki Nassif Club فده : يناثلا دنبلا
 معدل قودنصلا ةيمنت ىلع لمعلاب   Zaki Nassif Club  فادهأ ىلوأ لثمتت
 ميركت ىلا فدهي يذلا ،جمانربلا ةمهم معد اهنأش نم يتلا تاطاشنلاو جماربلا
 ةفاضالاب ،هلمكأب ينفلا هثرإ ةيامحو ،فيصان يكز ينانبللا راقيسوملا ىركذ
 ،ثاحبالا معدو عيجشت يف ةمهاسملاو ىقيسوملا ميلعت يف زّيمتلا ىلا
 يف مهاست دق يتلا تاطاشنلا نم اهريغو ،ينفلا ءادالا ،تاودنلاو تارمتؤملا
 دقو .AUBلا يف ةليمجلا نونفلا مسق يف ةيقيسوملا تاساردلا يف عسوتلا
 هفده ىقبي نأ ىلع ،ةيثارتلا ىقيسوملا عاونا ةفاك لمشتل جمانربلا ةردق ومنت
 ًامئاد ىعسي هنإ امك .طسوالا قرشلاو نانبلب ةقلعتملا كلت ىلع ًًابصنم لوالا
 لبق نم AUB لل ةبهك تمدق يتلا ةيقيسوملا فيصان يكز ةعومجم ةيامحل
 ةيامحو عمج يف يساسالا نكرلا اهتفشرأ لكشت نأ فدهب راقيسوملا هلئاع
. ةقطنملا يف ةمهم ىرخأ ةيثارتو ةيقيسوم تاعوطقم

ةيوضعلا : ثلاثلا دنبلا
 مازتلالا دوي نم لكل ًاحاتم Zaki Nassif Club ةيوضع ىلع لوصحلا نا
 ةيوضعلا اما.)تابهلا وأ دهجلاب ءاوس( تابهلاو دهجلاب همعدو جمانربلا ماهمب
.ةيمنتلل AUB لا بتكمو جمانربلا ةنجل نيب رواشتلا دعب حنمت دقف ةيرخفلا

Zaki Nassif Clubل ةيذيفنتلا ةنجللا : عبارلا دنبلا
 دحك ءاضعأ ةعست نم ةفلؤم Zaki Nassif Club ل ةيذيفنت ةنجل  ْلّكَشُت
 قحي نيذلا ءاضعالا نم نوكي نأ ىلع.ىصقا دحك ًاوضع ةرشع دحاو ىندأ
 ةنجل سيئر ،فيصان يكز ةثرو نع لثمم : مهفئاظو مكحبو تيوصتلا مهل
 يقاب امأ .ةيمنتلل  AUBلا بتكم يف مولعلاو بادالا ةيلك قسنمو جمانربلا
 ةيعمج دقع ءانثأ تيوصتلا لالخ نم تاونس ثالث ةدمل مهباختنا متيف ءاضعالا
 : نيلؤسم ةثالث نييعت اهيلع بجوتي ةنجللا هذه ليكشت متي نأ امو .ةيمومع
 نم ةوعدب ًايرهش عامتجالا اهيلع نوكيو .رس نيمأو ،سيئر بئان ، سيئر
 ءاضعأ نم يأ باختنا ةداعإ نكمي .ءاضعالا نم نينثا ةوعدب وأ سيئرلا
 رثكأل نيلوؤسملا نم يأ باختنا ةداعإ قحي ال هنا ريغ ، تارم ةدعل ةنجللا



 ءاضعأ نم يأ باختنا ةداعإ نكمي .ءاضعالا نم نينثا ةوعدب وأ سيئرلا
 رثكأل نيلوؤسملا نم يأ باختنا ةداعإ قحي ال هنا ريغ ، تارم ةدعل ةنجللا
  ءاضعأ ضعبل ةصاخلا ماهملا ضعب دنست دق هنا امك .طقف ةدحاو  ةرم نم

Zaki Nassif Club ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعا وأ.  

Zaki Nassif Club ةنجلب ةصاخ تايحالصو ماهم : سماخلا دنبلا
 ذفني و .تاعامتجالا سأرتيو يدانلا  Zaki Nassif Club ةنجل سيئر لثمي
 نع بوني امك، ةرادالا سلجم سيئر لبق نم اهيلا راشملا ماهملا سيئرلا بئان
 ًالوؤسم نوكيو تاعامتجالا رضاحم رسلا نيمأ نّوديو .هبايغ ءانثا سيئرلا
 امك .سيئرلا بئان وأ سيئرلا عم قيسنتلاو رواشتلاب يدانلا تالسارم نع
 .ةنجللا تاعامتجا ثلث روضح نع نوبيغتي نيذلا ءاضعالا ةلاقتسا بجوتي

 يدانلل يرخفلا سيئرلا: سداسلا دنبلا
 نوكتو ،قودنصلا ةيمنت يف هتيقادصمب زيمتي يدانلل يرخف سيئر نييعت متي
،ةلاقتسالا ىتح هماهم يفرارمتسالا عيطتسي ثيح ،هددحم ريغ هتيالو ةرتف
 سيئرلا نوكي هتفيظو مكحبو .اهيف رارمتسالا ىلع ةردقلا مدع وأ ،)عنمتلا وأ (
.تيوصتلا هل قحي ال ًاوضع يرخفلا

لاومالا : عباسلا دنبلا
 .قودنصلا ىلا ةرشابم Zaki Nassif Club نم ةلّصحملا لاومالا دوعت
 سيئرو بادالاو مولعلا ةيلك ديمع ةراشتسا دعبو ًايونس ةيذيفنتلا ةنجلا مدقتو
 لاوما نم ةدافتسالل ىلثم ةطخ ةيمنتلا بتكم ريدم دعاسمو ،جمانربلا ةنجل
 .ةعماجلا يف ةدمتعملاريياعملل ًاقفو قودنصلا

تاليدعتلا: نماثلا دنبلا
 ، ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ ةيبلغأ لبق نم ةقيثولا هذه ليدعت حارتقأ نكمي
 ءانثأ ،  Zaki Nassif Clubءاض$$عأل نودم ليدعت حارتقا ميدقت كلذل بجوتيو
.نيثلثلا ةيبلغأ ةقفاومب هتقداصمو هيلع تيوصتلل ،ةيمومع ةيعمج داقعنا


