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 أًشطت هقبلت في الجاهعت األهيركيت في بيروث

 

 

 "هعرض: "الوفقىدوى في لبٌاى، بعد ثالثيي عاهُا 

يؼسضًب ثؼُٕاٌ: فً اندبيؼخ االيٍسكٍخ فً ثٍسٔد رفززح دائسح انؼهٕو انعٍبظٍخ ٔاالدازح انؼبيخ 

 82ٔذنك ػُد انعبػخ انؼبشسح ٔانُصف يٍ ٌٕو األزثؼبء "انًفمٕدٌٔ فً نجُبٌ، ثؼد ثالثٍٍ ػبيُب"، 

رشسٌٍ انثبًَ فً لبػخ انؼًٕو فً يجُى ٔظذ ْٕل. ٔانًؼسض يٍ رُظٍى خًؼٍخ "نُؼًم يٍ أخم 

أنف نجُبًَ فمدٔا خالل  01ٔرعؼى نزٕثٍك يصٍس  8202انًفمٕدٌٍ"، ًْٔ خًؼٍخ أَشؤد فً انؼبو 

 س ثالثخ أٌبو.انحسة. ٌٔجدأ انًؼسض ثفٍهى ٔثبئمً، ٌٔعزً

 

 "دعن التدريس في الودارس العاهت: هحاضرة "اثٌيي االلهام 

دػب يسكص االنزصاو انًدًَ ٔخديخ انًدزًغ، فً اندبيؼخ، إنى يحبضسح رهمٍٓب غبدح فغبنً، يؤظعخ 

ٔزئٍعخ خًؼٍخ "يًكٍ"، ندػى انزدزٌط فً انًدازض انؼبيخ ٔذنك ػُد انعبػخ انٕاحدح يٍ ثؼد ظٓس ٌٕو 

كبٌَٕ األٔل انًمجم. ٔانًحبضسح ٔاحدح يٍ ظهعهخ يحبضساد "اثٍٍُ االنٓبو" انزً ٌمديٓب  3االثٍٍُ 

 انًسكص يسح كم شٓس ألحد يؤظعً اندًؼٍبد غٍس انحكٕيٍخ نٍسٔي ظٍسرّ انًهًٓخ.

 .8202ٔلد رؤظعذ خًؼٍخ "يًكٍ" فً انؼبو 

 

  هؤتور: االدارة الصحيت للٌفاياث في لبٌاى 

ٍخ فً اندبيؼخ األيٍسكٍخ فً ثٍسٔد ثبنزؼبٌٔ يغ ٔشازح انجٍئخ انهجُبٍَخ  ٔصُدٔق رمٍى كهٍخ انؼهٕو انصح
األيى انًزحدح نهزًٍُخ يؤرًسًا نٍٕو ٔاحد ثؼُٕاٌ "االدازح انصحٍخ نهُفبٌبد فً نجُبٌ" ٔذنك ٌٕو األزثؼبء 



يٕدٔز فً كبٌَٕ األٔل انًمجم يٍ انثبيُخ صجبحؤ حزى انساثؼخ ٔانُصف ثؼد انظٓس  فً فُدق انكٕ 5
 شبزع انحًساء.

ٌٓدف انًؤرًس إنى اثساش رؤثٍس ظٕء االدازح انصحٍخ نهُفبٌبد فً نجُبٌ، ٔيساخؼخ انزحدٌبد انحبنٍخ انزً 
رٕاخٓٓب، ٔاػطبء األٔنٌٕخ  نهًًبزظبد انصدٌمخ نهجٍئخ ٔانزً ردًغ انفؼبنٍخ يغ انكهفخ انًمجٕنخ فً 

انمبٍََٕخ اندٔنٍخ ٔانٕطٍُخ الدازح انُفبٌبد ٔاٌدبد دنٍم رمًُ س يُشآد انؼُبٌخ انصحٍخ، ٔيساخؼخ األط
 ٌعًح ثٕضغ اظزسارٍدٍبد ٔخطط  أفضم نالدازح انصحٍخ نهُفبٌبد.

   
  انهٍجسانً   األيٍسكً   ٔرؼزًد انُظبو انزؼهًًٍ   0211انؼبو    ثٍسٔد فً   رؤظعذ اندبيؼخ األيٍسكٍخ فً  
  خبيؼخ ثحثٍخ ردزٌعٍخ،   ٔاندبيؼخ ًْ  . ب انزؼهًٍٍخ ٔيؼبٌٍسْب ٔيًبزظبرٓبكًُٕذج نفهعفزٓ   نهزؼهٍى انؼبنً 
رمّدو      . طبنت ٔطبنجخ   8000   حٕانًيٍ    طالثًٍب   أػضبء ٔخعًًب  600  ٍي سثكأ  رضى ٍْئخ رؼهًٍٍخ يٍ 

ٔاندكزٕزاِ    اندكزٕزاِ،ٔ   ٔانًبخٍعزس،   ٌُبْص يبئخ ثسَبيح نهحصٕل ػهى انجكبنٕزٌٕض،   يب   اندبيؼخ حبنًٍب
  . ظسٌسًا   082    فٍّ   ٌضى يعزشفًى   انري   يسكصْب انطجً   فً   ٔردزٌجًب   طجًٍب   كًب رّٕفس رؼهًًٍب  . انطت   فً
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