
تانجعملاو زبخلا  هردصم  نوینانبللا  هكلھتسي  يذلا  حلملا  نم  % 25 ةیكریمألا : يف  يبطلا  زكرملا  نم  ةديدج  ةسارد  فیظوتو »  بيردتو  میلعت  لامعأ »  ةیسیئرلا »  ةحفصلا 

شتنيرج تیقوتب   06:22 رياربف 2013 -  / طابش رشن 10 

توریب يف  ةیكریمألا  ةعماجلا 

ةروصلا ریبكت 

لقألا يھ  صاخلا  عاطقلا  يف  نیيدوعسلا  روجأ 

ًایجیلخ

عا ـــــ طقلاب ةنر  ـــــ حبلا ب  ـــــ سنل ءا  ـــــ غلإ ال 

صا ـــــ خلا

ندرألا يف  ةدفاولا  ةلامعلا 

ةراتخم عیضاوم 

ساسالا رجح  عضي  ةینانبللا  ةيروھمجلا  سیئر 

زكرملل عباتلا  يجالعلاو  يميداكألا  ىنبملل 

ةیكيرمألا ةعماجلا  يف  يبطلا 

ءاضعألاب ّعربتلا  لوح  ةیكریمألا  يف  ةرضاحم 

مسك وبأ  هدبع  بألاو  لضف هللا  يلع  دیسلل 

مسو ةلمح  ناقلطي  يبطلا  اھزكرمو  ةیكریمألا 

ديدجلا زيامتلا 

ةلص تاذ  نيوانع 

   

ةیكریمألا ةعماجلا  يف  يبطلا  زكرملا  نم  ةديدج  ةسارد  يتأت 
كالھتسا يف  طارفإلا  نإ  ًافورعم : تاب  ام  دكؤتل  توریب  يف 

الإ ةیئاعولا ، ةیبلقلا  ضارمألاب  ةباصإلا  رطاخم  نم  ديزي  حلملا 
نيردصمك ينانبللا  خبطملا  نم  نیتیئاذغ  نیتدام  ددحُت  اھنأ 

يف نيدلارصان  ارال  اھتضرع د . ًاثاحبا  تنیب  دقف  حلملل . نییسیئر 
نيرشت يف   ریخألا  ةئبوألا  ملعل  ةینانبللا  ةیعمجلا  عامتجا  

نوینانبللا هكلھتسي  يذلا  حلملا  نم  نأ 25 % يناثلا 2012 
ىلإ لصت  اھیف  شیقانملا  ّةصحو  تانجعملاو ، زبخلا  هردصم 

%.. 4

جمانربل كراشملا  ريدملاو  بطلا  يف  دعاسملا  ذاتسألا  لوقيو 
كالھتسا نم  لیلقتلا   " نإ لیعامسا  نیسح  يئاعولا د . بطلا 

ةیبلقلا  تاطلجلاو  تابونلاب  ةباصإلا  تالامتحا  ففخي  حلملا 
فیفختلا  " نأ ًادكؤم  مدلا ،" طغض  عافتراو  ةیغامدلا  تاتكسلاو 

ةفلك لقألاو  ةیلاعف  رثكألا  ةلیسولا  وھ  حلملا  كالھتسا  نم 
". ةيومدلا ةیعوألاو  بلقلا  ضارمأ  ةجیتن  ةافولا  يدافتل 

هببستو حلملا  لوانت  نم  راثكإلا  رطاخم  نم  ةیعوتلا  فدھبو  اذل 
ةبسنب رشتنت  يتلا  ضارمألا -  نم  هاوسو  مدلا  طغض  عافتراب 

زكرملا يف  يئاعولا  بطلا  جمانرب  قلطأ  نیینانبللا -  نیب  ةیلاع 
حلملل ةینانبللا  لمعلا  ةعومجم   " ةیكریمألا ةعماجلا  يف  يبطلا 

ماعلا 2011. نم  يناثلا  نيرشت  يف  ةحصلاو "

نأ ىلإ  ماعلل 2008  ةیملاعلا  ةحصلا  ةمظنم  ماقرأ  تراشأ  دقو 
نوكي نأ  رَّدقُيو  ، مدلا طغض  عافتراب  نوباصم  نیینانبللا  نم  % 39

حلملا كالھتسا  نم  راثكإلا  نع  ًاجتان  ةبسنلا  هذھ  نم  % 30
ضارمأب ةباصإلاب  ًاضيأ  ببستي  يذلاو  يئاذغلا ، ، ماظنلا  يف 

ققرتو ةدعملا ، ناطرسو  ةتكسلاو ، ةيومدلا ،، ةیعوألاو  بلقلا 
. ةيولكلا ضارمألاو  رسيألا  نیطبلا  مخضتو  ماظعلا ،

، حلملا كالھتسا  نم  لیلقتلا  دئاوف  ةديدع  تاسارد  تتبثأ  دقو 
يمویلا لدعملا  ديزيا  الأب  ةیملاعلا  ةحصلا  ةمظنم  تصوأ  هیلعو 

. تامارغ نع 5  حلملا  كالھتسال 

تامولعملا رشن  وھ  لمعلا  ةعومجم  فدھ  نأ  لیعامسا  حرشي 
لوح يعولا  ىوتسم  عفرو  نانبل  يف  حلملا  مادختسا  لوح 

تاداع رییغت  ىلإ  ةفاضإلاب  حلملا ، لوانت  نم  راثكإلا  رطاخم 
ليدعت قيرط  نع  حلملا " ةلیلق   " ةئیب قلخ  لكألاو و  خبطلا 

ةبقارمل ةینطو  ةیلآ  لیكشتو  اھمیظنتو ، ةیئاذغلا  داوملا  ةبیكرت 
. ةمعطألا يف  حلملا  ةبسن  مییقتو 

ةیجیتارتسا عضو  وھ  انفدھ   " راطإلا اذھ  يف  لیعامسا  لوقيو 
". حلملل نیینانبللا  كالھتسا  طامنأ  نیسحتل  ةینطو 

ةعبرأ ىلع  ةزكترم  ةیجیتارتسا  لمعلا  ةعومجم  تنبت  دقو 

توریب يف  ةیكيرمألا  ةعماجلا 

يھ توریب  يف  ةیكيرمألا  ةعماجلا 
تسسأت ةصاخ  ةینانبل  ةعماج 

يف عقتو  ربمفون 1866 ، يف 18 
ةمصاعلا يف  توریب  سأر  ةقطنم 
لمعلا ةیلكلا  تأدبو  ةینانبللا ،
افارتعإ اھحنم  قاثیم  بجومب 

لایناد روتكدلا  هیلع  لصح 
ةيالو نم  سیلب 

ةدحتملا تايالولا  يف  كرويوین 
اھباوبأ ةعماجلا  تحتتفا  ةیكيرمألا .

يف 3
سرامتل ماع 1866  ربمسيد 

يف رجأتسم  لزنم  يف  اھطاشن 
... ديزملا  . توریب قطانم  دحأ 

: لاصتالا تامولعم 

توریب يف  ةیكيرمألا  ةعماجلا 
سیلب عراش 

0236-11 ص.ب .
حلصلا 1107 2020 ضاير  توریب 

نانبل
http://www.aub.edu.lb

يمالعإلا لوؤسملا 

* كمسا :

* ينورتكلالا : كديرب 

* عوضوملا :

* ةلاسرلا :

لسرأ

ررحملا لسار 

ةلص تاذ  تامولعم 
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انكراش
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لامعا ةباوبلا  ىلا  مضنإ 

لامعا ةباوبلا  ىلع  انعبات 

: كوبكراش سیف  رتيوت   Stumbleupon غيد رجولب   

لسرأعبطإ

ةروشنملا 0تاقیلعتلا تاقیلعتلا 

ِقّلع

. ةبقارملاو مییقتلاو  ةیعوتلا ، تالمحو  ةحصلا ، لاجم  يف  مالعإلاو  لصاوتلاو  ثحبلا ، اھفادھأ : قیقحتل  تاّموقم 
خبطملا يف  ةیسیئرلا  حلملا  رداصم  ديدحتب  لمعلا  ةعومجم  تلغشنا  يناثلا 2011 ، نيرشت  يف  اھلیكشت  ذنمف 

، اھثاحبأ جئاتن  ىلع  ءانبو  نابلألاو . نابجألاو  ةعنصملا  موحللاو  شیقانملا ، اھزربأو  تانجعملاو  زبخلا  يھو  ينانبللا 
حلملا ةلیلقلا  ةمعطألا  ددحيو  لمعلا ، شرو  لالخو  يبطلا  زكرملا  يف  عَّزوُي  قّوست  لیلد  لمعلا  ةعومجم  تعضو 

. اھيدافت بجي  يتلا  كلتو  اھلوانتب  ىصوملا 

يونت ةعومجملا  نأ  ىلإ  ًاریشم  ينطولا ، ىوتسملا  ىلع  انلمع  زكرتیس  ةلبقملا ، ةلحرملا  يف  لیعامسا  دّكؤي 
لداعو طوؤانرأ  ریمسو  نيدلارصان  ارالو  لیعامسا  نیسح  ءابطألا  ّىلوتي   فوس  لاجملا ، : اذھ  يف  نیَتوطخ  ذاّختا 

كالھتسا نم  لیلقتلا  لبس  لوح  توریب  جراخ  تایفشتسم  يف  نیلماعلا  ءابطألل  ةیبيردت  تارودب  مایقلا  يرابرب 
، نانبل تایفشتسم  فلتخم  يف  يحصلا  لاجملا  يف  نیلماعلل  لمع  شرو  نوّمظنیس   مھنأ  امك  هدئاوفو .. حلملا 

حلملا كالھتسا  نم  فیفختلا  لئاسو  لوح 

ىعست لیعامسا . ناسل  ىلع  ءاج  امك  ةینطولا ، ةیحصلا  تاسایسلا  رییغت  بوص  هجتن  اننأ  ىقبي  مھألا  نأ  الإ 
ریياعم عضول  ةیئاذغلا  تاعانصلا  عاطق  نع  نیلثممو  ةینطو  ةیمیظنت  تائیھ  عم  تاكارش  ةماقإ  ىلا  ةعومجملا 

ةلاّعف ةیئاذغلا  تاقصلملا  نوكت  نأ  لجأ  نم  لمعلاو  حلملا ، ىلع  ءاوتحا  لقأ  اھلعجو  ةیئاذغلا  داوملا  ةبیكرت  ليدعتل 
. كلھتسملا ىلإ  برقأو  لھسأ  اھتءارق  حبصت  ثیحب 

ىلع حلملا  رطاخم  لوح  يعولا  ةدايز  نأ   نظلا  بلاغ  لاجملا ، اذھ  يف  ةقباسلا  ةیملاعلا  تاربخلا  نم  ًاقالطناو 

اھیف ةحولملا  ةبسن  نم  لیلقتلل  ةیئاذغلا  داوملا  ةبیكرت  ليدعت  بناج  ىلإ  ينانبللا  عمتجملا  يف  ةحصلا 
ءابطألا ةعومجملا –  لمعت  يلاتلابو ، ةكَلھتسملا . حلملا  ةیمك  يف  ربكألا  ضافخنالا  قیقحت  يف  نامھاسیس 
تاجتنم يف  مويدوصلا  تايوتسم  ددحت  توریب  يف  ةیكریمألا  ةعماجلا  يحل  حلم  ةطيرخ  ىلع  يلیفطو -  يبلُع 

. توریب سأر  ةقطنم  نارفأ 
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فرحالا ةباتك  ءاجرلا 
* ةروصلا : يف  ةدوجوملا 

* قیلعت :

ظفحإ

لوھجم رئاز 

تامولعملا ةیصوصخ  ىلع  ظفاحنسو  ينورتكلإلا  كديرب  رشن  متي  نل 

ةروصلا يف  ةدوجوملا  فرحألا  لخدأ 
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