
ّٙانًشبسكخ فٙ انذعٕح إنٗ  ّٔل كتبة يٍ َِٕعّ فٙ انعبنى انعشث  2012 سثٛعٚتّى َششِ فٙ  إطذاس أ

 

 :حكاٌت طبٍب

 انمسضى ٌكخبها األطّباء مغزواٌاث شخصٍّت 

ًّ  األطّباء ٌسوون حكاٌاحهم انشخصٍّت مغ انمسضى مه مىظىز إوساو

 

انمسٌض  مؼسفت-كخابت انقّصت أوصهخىً إنى انمؼسفت  س ثقت بأّنكّهما كخبُج أكثس ػه وفسً وػه مسضاي، كّهما أصبحُج أكث"

انكخابت ػه انمسضى ساهمج فً حغٍٍس انؼالقت  ححّققُج مه أّنا كم.  انمؼسفت بؼٍدة انمىال هري ونىال انكخابت نظّهج -وفسًو

 ."فأصبحُج أكثس اهخماًما بهم وأكثس فضىاًل واكثس اوشغااًل بهم وححًٍّزا نهم. بٍىىا

 2001شازن،  زٌخا

 

ّٙ فٙ ثٛشٔد، كّهٛخ انطّت األيٛشكّٛخخ ٔاالزتشاف، اندبيعخ ُٚظذسِ ثشَبيح عهٛى انسّض نألخاللٛبد األزٛبئّٛكتبة   ٔانًشكض انطّج

 يبْش خّشاس، دكتٕساِ.  تبنٛب عشأ٘، دكتٕساِ  ٔ د. د: سئٛغب انتسشٚش

ّٙ أٔ يٍ خالل بنطّت ف ،ٕٚاخّ األطجبء األنى ٔانًعبَبح ٔانًشع. انًشػٗ ًّٚظ انًشع زٛبح كّم طجٍٛت إّيب عهٗ طعٍٛذ شخظ

ًخ ال انطجٛت لّظ" ٚعٛش"ٔثعذ ياليغخ لهٕة انًشػٗ، . يعّفٛغًعّ ٔٚشعش  ٔ ٚسبدثّٚمبثم انطجٛت يشٚؼّ، : يسٕسِ انُبط

ٍّ. ًٚكٍ نغِٛشِ أٌ ٚعٛشٓب ٛش فٙ األطجبء ٔانًشػٗ نٓب، عهٗ رنك، األثش انكج ٔكثًٛشا يب تًّش ْزِ انتدبسة يشٔس انكشاو، ٔنك

ّٔ. ٔطاّلة انطّت ّٙعٛكٌٕ ْزا انكتبة، ْٕٔ األ  .انمبسٖء، يُجًشا نًشبسكخ ل يٍ َِٕعّ فٙ انعبنى انعشث

َٔأيم يٍ خالنّ أٌ َمّذو يدًٕعخ ٔاععخ يٍ انسكبٚبد . خ ٔعٓهخ انمشاءحخ لظٛشح ٔطفّٛٚستٕ٘ انكتبة عهٗ سٔاٚبد شخظّٛ

ّٙخ انتٙ كتجٓب أطّجبء يٍ اانشخظّٛ ّٙ ؛ ثٓذفنًشبسكخ انمّشاء تدبسثٓى يع انًشػٗ نعبنى انعشث  – إنمبء انؼٕء عهٗ اندبَت انُفغ

ّٙ ٌٍ ٔازٍذ  االختًبع ( ثطشٍق يختهفخٔ)يٍ انًشع عٍ طشٚك إطالع انمّشاء عهٗ تأثٛش انًشع فٙ انطجٛت ٔانًشٚغ فٙ آ

ٔانغبٚخ  .خ فمطخ ٔنٛظ يع أيشاػّ انجٕٛنٕخّٛخ ٔانشٔزّٛٔاالختًبعّٛخ خ تعبُيم انطجٛت يع خهفّٛبد انًشٚغ انُفغّٛٔتٕػٛر كٛفّٛ

 .خ، ٔانتعبطف، ٔانعُبٚخ ٔانًشبسكخ فٙ انًظٛشانشٔذ اإلَغبَّٛ تًُٛخخ يٍ ْزا انكتبة ْٙ انعبّي

 

 :قّصت قصٍسة وبحُث ػه

ٔ كٛف أثشد ثك ْزِ انتدشثخ ٔ كٛف  انّٛ أ يب آنٕ َشٚذ أٌ َمشَأ زكبٚبد تتُبٔل  نمبءاد ثٍٛ  أطجبء ٔيشػٗ: راد ٔلع ثشحيؤ

 .زًهتك عهٗ انتفكٛش ثًُٓتك

ٔعُذيب ٚكٌٕ انكّتبة ْى أَفغٓى . انكبتت ثشكٍم ٔثٛك ّثًُٛب ٚعشف ّال َذسك يبأٌ ُتطهعُب انمظض عهٗ  َشغتَسٍ، ٔانمّشاء، 

ٌّ خ؛ إرثًظطهسبد عبدّٚ – ٔتشخًتٓب –عهٛٓى عشد انمّظخ  خ، فٓزا ٚعُٙ أٌخ فٙ يدبل انشعبٚخ انظّسّٛأطسبة انًغؤٔنّٛ انمّشاء  أ

ّٕعٕ االختظبطبد ٔانًعبسف ٔفٙ . يب ٚتطّهت سٔاٚخ انمظض ثأعهٍٕة ًّٚكُٓى يٍ اعتٛعبة انمّظخ يٍ خًٛع خٕاَجٓب؛ يتُ



عبنح ٔانغبٚخ ْٙ أٌ َ. ٔا انشٙء انًأنٕف نذٚٓى ٔنكٍ يٍ صأٚخ خذٚذحلظظُب ْزِ، َّٕد أٌ ٚتعّهى انمّشاء شًٛئب خذًٚذا أٔ أٌ َٚش

 ".نى أكٍ ألفّكش أثًذا ثٓزِ انطشٚمخ" أٔ " رنكنى أكٍ أعشف : "انًٕػٕع ثشكٍم ٚذعٕ انمّشاء نهمِٕل ثتعّدت

 تػهى وماذج انقصص انُمسفقت  مغ هري انسسانت اإلنكخسووٍّ االطالعانسجاء 

 

 :أٌه ٌخم حسهٍم انقصص/كٍف

 :عهٗ انشكم انتبنٙ Wordانشخبء إسعبل لّظتكى كٕثٛمخ 

 كهًخ 1200 – 000عذد انكهًبد يٍ  ٚتشأذ. 

 :أسِفك فٙ انًكبٌ انًطهٕة

 َٕس/انتفٕٚغ انًُبعت إلعبدح طجبعخ َظٕص  . ًَٔبرج يٍ يمتطفبد انطَهجخ/ ُط

  ًٍّ ُٔخذد، ُٔٚشخٗ /سٔاثط انٕٚت/يُشٕساد/يشاخع" أفؼم ثالثخ"لبئًخ تتؼ خذاو أعهٕة اعتيظبدس، فٙ زبل 

AMA ّٛخنإلشبسح أٔ انًشخع. 

 :صص إنىُحسسم انق

 .2013، (نوفمبر)تشرين الثاني  30خالل يّذح ألظبْب   ta16@aub.edu.lbتبنٛب عشأ٘ . د

ًُتَخزح خالل يّذ  .2014( مارس)اذار  30 ح ألظبْبعٕف ٚتى إعالو انًشتشكٍٛ ثبنمشاساد ان
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