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في الجامعة األميركية في بيروت في برنامج  طالب من الواليات المتحدة وأوروبا

  صيفي مكّثف بالعربية

طانة يٍ كم أَحاء انؼانى تانثشَايح  36سغى االضطشاتاخ األخٛشج فٙ انًُطمح، انرحك 

شتٛح. ٕٚش يٓاساذٓى انهغٕٚح انؼٛشٔخ نرطانصٛفٙ انًكّثف فٙ اندايؼح األيٛشكٛح فٙ ت

ٔٚأذٙ يؼظى ْؤالء انطالب يٍ انٕالٚاخ انًرحذج، نكٍ آخشٍٚ لذيٕا يٍ كُذا ٔانذًَٛاسن 

ٔفشَسا ٔانُشٔج ٔتشٚطاَٛا ٔانسٕٚذ ٔأنًاَٛا ٔانًُسا ٔاألسخُرٍٛ ٔاٚطانٛا ٔسٕٚسشا 

اخرزاتًا  ٔسٔسٛا. ٔلذ أخًغ انطالب أٌ ذُٕع انًشاسكٍٛ فٙ انثشَايح ْٕ أكثش ػُاصشِ

 نٓى.

ٔٚذٚش يشكض انذساساخ انؼشتٛح ٔانششق أٔسطٛح انثشَايح انصٛفٙ انؼشتٙ انز٘ ٚشًم 

سى انطالب إنٗ ثًاَٛح مُٔٚ. ساػح يٍ انرؼهٛى انًكّثف نهؼشتٛح خالل سثؼح أساتٛغ 683

نٗ ٔذرشأذ انًسرٕٚاخ يٍ انرًٓٛذ٘ إ فًٓٓى نهؼشتٛح.يسرٕٖ يسرٕٚاخ تاالػرًاد ػهٗ 

ُٔذحرسة نٓى فٛغ. ٔٚرؼهى انطالب انؼشتٛح انحذٚثح يذيدح يغ انؼشتٛح انؼايٛح انؼانٙ انش

 آب. 7فٙ سٛخررى انز٘  ٔحذاخ دساسٛح تؼذ إكًال انثشَايح ذسغ

ٔذٕلفد أَشطرّ  6971يشكض انذساساخ انؼشتٛح ٔانششق أٔسطٛح فٙ انؼاو  ٔلذ أَشٗء

نثشَايح انصٛفٙ انؼشتٙ فٙ . ٔتذأ ا6996خالل انحشب األْهٛح ٔأػٛذ ذشغٛهّ فٙ انؼاو 

ش يٍ اًَا رسٔج فٙ االَرساب تهغد أكثيغ حٕانٙ ػششٍٚ طانثًا ٔسدم أحٛ 1222انؼاو 

ذسؼٍٛ. ٔذششف انذكرٕسج ػهٛا انسؼٛذ٘، انًذٚشج انًساػذج نهًشكض، ػهٗ انثشَايح انز٘ 

ؼشتٛح ٚسرٓذف ذهثٛح يٍ ٚشٚذٌٔ ذؼهى انؼشتٛح ألْذاف أكادًٚٛح، نهرشكٛض ػهٗ انذساساخ ان

 أٔ انذساساخ انششق أٔسطٛح ػًٕيًا.

ٔلال األيٛشكٙ انهثُاَٙ َاٚد خٕسج إَّ اَرسة نهثشَايح نٛساػذِ ػهٗ االطالع ػهٗ 

ٔثائك ػشتٛح يٍ أخم دساسرّ حٕل انحشب األْهٛح انهثُاَٛح ٔانسٛاسح األيٛشكٛح 



تٛح فٙ كم انخاسخٛح فٙ انششق األٔسط. ٔلال إٌ أفضم يا فٙ انثشَايح ْٕ انؼًم تانؼش

 األٔلاخ. ٔأضاف أٌ انثشَايح يكّثف ٔانصفٕف تانؼشتٛح يٍ أٔنٓا ٜخشْا.

ْٔزا انصٛف، ٔنهًشج األٔنٗ، اشرًم انثشَايح ػهٗ صف يُفصم نذساسح انؼشتٛح 

انؼايٛح إلػطاء انطالب فشصح انرشكٛض ػهٗ انهٓدح انهثُاَٛح. ْٔزا انصف يٍ سد 

ٔحذاخ ْٕٔ صف يكثف يٍ انًسرٕٖ انًرٕسط ٔٚرطهة أٌ ٚكٌٕ انطالب ذؼهًٕا ساتمًا 

ج انسؼٛذ٘ أٌ انطهة ٚضداد فٙ اندايؼح ٔحٕل انؼشتٛح انحذٚثح انًُٕرخٛح. ٔذمٕل انذكرٕس

 انؼانى نرؼهى انهغح انؼايٛح.

ٔلانٕا أَّ ٕٚفش نٓى ٔلذ أثُٗ انطالب ػهٗ يشَٔح انثشَايح ٔذُاسثّ يغ انمضاٚا انشاُْح. 

ح إلايح شثكاخ ذؼأٌ يغ طالب يٍ يخرهف أَحاء انؼانى ٔأتذٔا اػداتٓى تانحشو إيكاَٛ

احٛح فٙ نثُاٌ. ايٕا تدٕالخ سٛلٔ خايؼاخ تهذآَى. اندايؼٙ انخالب ٔانًخرهف ػٍ

 كًا صاسٔا دٔس أٚراو ٔػدضج. .فضاسٔا خثٛم ٔخؼٛرا ٔيكرثاخ ػشتٛح ٔانًرحف انٕطُٙ

   
  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً  
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . لسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيبكنوٌذج لف   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8000   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  600  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ،ًالوبخٍسحس   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
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