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طالبا وطالبة من دول أجنبية يصلىن الى الجامعة األميركية في بيروت لحضىر  16

 برنامجها الصيفي العربي 
 

طانثًا ٔطانثح دٔنٍٛٛ نهًشازكح فٙ  16ٔصم إنٗ اندايؼح األيٛسكٛح فٙ تٛسٔخ 

خاء انطالب زغى أخثاز تسَايدٓا انصٛفٙ ندزاسح انهغح ٔانثقافح انؼستٛح. ٔقد 

  االضطساتاخ األخٛسج. 

يغ ػشسٍٚ طانثًا. ٔفٙ انسُٕاخ  0222ٔكاٌ انثسَايح انصٛفٙ انؼستٙ قد اتردأ فٙ انؼاو 

انرانٛح شازك فّٛ يا يؼدنّ سرٌٕ طانثًا كم ػاو، يغ أٌ ػدد انًشازكٍٛ كاٌ ٚسذفغ أحٛاًَا 

ؼهى انؼستٛح، أكاَد دزاسرٓى انٗ ذسؼٍٛ. ٔٚهثٙ انثسَايح حاخح انطالب انساغثٍٛ تر

 يسكصج ػهٗ انؼستٛح ذحدٚدًا أٔ ػهٗ انشسق األٔسط اخًااًل.

ٔقاند ػهٛا انسؼٛد٘ يُسقح انثسَايح: "نى ذثُٙ انرطٕزاخ األيُٛح انرٙ حصهد يؤخسًا أًٚا 

 يٍ انًشازكٍٛ ػٍ انحضٕز. ٔنى ذهغٗ أٚح يشازكح تسثة انٕضغ األيُٙ".

ٍ انٕالٚاخ انًرحدج ٔػدج دٔل أٔزٔتٛح ٔآسٕٛٚح. ٔٚأذٙ انًشازكٌٕ ْرِ انسُح ي

ٔيؼظًٓى طالب خايؼاخ ُْٔاك أٚضًا تؼض انًٍُٓٛٛ. ٔأكثس يٍ َصف انًشازكٍٛ ْرِ 

انسُح ْى أيٛسكٌٕٛ ٔيؼظًٓى يٍ خرٔز ػستٛح. ٔٚأذٙ انثاقٌٕ  يٍ أٔسرسانٛا ٔأنًاَٛا 

صٚا. ٔٚشرًم انثسَايح ٔكُدا ٔتسٚطاَٛا ٔفسَسا ٔانُسٔج ٔانسٕٚد ٔاٚطانٛا ٔكٕزٚا ٔيانٛ

 ػهٗ دزٔض تانؼستٛح  انفصحٗ انحدٚثح ٔتانؼستٛح انؼايٛح انهثُاَٛح.

أب، إال أَّ ٕٚاش٘  8حصٚساٌ انٗ  02ٔيغ أٌ انثسَايح ٚسرًس سثؼح أساتٛغ فقط، يٍ 

ػايًا يٍ انثسايح انؼستٛح انرقهٛدٚح تدزٔسّ انًكثفح، إذ  ُٚهقٗ طالب انثسَايح ٕٚيًٛا سد 

هٛى انهغح انؼستٛح انفصحٗ انحدٚثح، ذشًم انؼستٛح انؼايٛح انهثُاَٛح. ٔذسرًس ساػاخ يٍ ذؼ

 681انصفٕف يٍ االثٍُٛ إنٗ اندًؼح أ٘ ثالثٍٛ ساػح ذؼهٛى صّفٙ كم أسثٕع ٔيدًٕع 

تٛح فصحٗ حدٚثح ٔػايٛح نثُاَٛح( ذؼادل ذسغ ٔحداخ فٙ اندايؼح ساػح نهثسَايح )ػس

ًٔٚكٍ احرساتٓا إنٗ خايؼاخ أخسٖ. ٔذشًم انٕسائم انرؼهًٛٛح نهثسَايح األفالو 

 ٔانًُاقشاخ ٔاألنؼاب ٔانسحالخ، إلغُاء يؼسفح انطالب تانهغح انؼستٛح ٔحضازذٓا.
 

  



  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6811العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً 
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   للحعلٍن العبلً 
قّدم ج     . طبلب ًطبلبة   8500   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  600  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   002    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
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