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 جائسة فىزي عازار لطالبيه في الهندست المعماريت في الجامعت األميركيت في بيروث
 

فبص طبنجبٌ يٍ انغُخ انشاثؼخ فً انُٓذعخ انًؼًبسٌخ فً كهٍخ انُٓذعخ ٔانؼًبسح فً اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً 
نزفٕقًٓب فً ْزا انًدبل. ٔانطبنجبٌ ًْب  2102ؼبو ثٍشٔد ثدبئضح فٕصي ػبصاس نهُٓذعخ انًؼًبسٌخ نه

 01سايً كُفبًَ ٔأحًذ َٕس انذٌٍ، ٔكبَب ثٍٍ عزخ طالة رُبفغٕا ػهى اندبئضح ًْٔ يُحخ دساعٍخ ثقًٍخ 
 أنف دٔالس ٌزقبعًٓب انفبئضاٌ.

 
حًذ اندبئضح انًُٓذط َجٍم فٕصي ػبصاس ٔٔكٍم انشؤٌٔ األكبدًٌٍخ انذكزٕس أ ٔقذ حضش احزفبل رغهٍى

دالل ٔػًٍذ كهٍخ انُٓذعخ ٔانؼًبسح انذكزٕس يكشو عٌٕذاٌ ٔسئٍغخ قغى انؼًبسح ٔانزصًٍى نٍهى يصفً. 
كًب حضش أٌضًب انًُٓذط فٕصي اثٍ انًُٓذط َجٍم ػبصاس ثبالضبفخ إنى أعبرزح ٔطالة. ٔٔصفذ 

االيزٍبص يصفً اندبئضح ثأَٓب "دػى عخً نطالة قغى انؼًبسح ٔانزصًٍى ٔيُبعجخ سائؼخ نًكبفأح 
 ٔرشدٍؼّ".

 
ٔرًُح خبئضح فٕصي ػبصاس نهُٓذعخ انًؼًبسٌخ عًٌُٕب نطالة يٍ انغُخ انشاثؼخ فً انُٓذعخ انًؼًبسٌخ فً 

اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد كأقغبط دساعٍخ نهغُخ انخبيغخ. ٔاخزبسد انفبئَضٌٍ ْزِ انغُخ ندُخ حكى 
شَبس يالط ْٔبًَ صغٍت. ٔكبٌ يشٔاٌ صٌٍٔ رأنفذ يٍ َجٍم ػبصاس ٔيبٌب ٌبسد ٔأَذسٌّ ثخؼبصي ٔث

 يُّغق انهدُخ.
 

ركشًًٌب نٕانذِ انغٍذ  0991طبنت ٔطبنجخ ثبندبئضح يُز أَشأْب انًُٓذط َجٍم ػبصاس فً انؼبو  22ٔقذ فبص 
 ( انزي كبٌ سخم أػًبل ػصبيًٍّب ثشص فً انصُبػخ ٔانُٓذعخ.0991-0901فٕصي ػبصاس )

 
 0911خشج يٍ اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد يُٓذعًب يؼًبسٌَب فً انؼبو ٌُزكش أٌ انًُٓذط َجٍم ػبصاس ر

، أعظ ثبنزؼبٌٔ يغ ػًٍذ كهٍخ انُٓغخ 0912حبئضًا ػهى خبئضح ثُشٔص، ٔثؼذ دساعزّ فً انٍبثبٌ فً انؼبو 
ٔانؼًبسح انشاحم فً األيٍشكٍخ سًٌٌٕ غصٍ ششكخ ثٍهذسص دٌضاٌٍ كَٕغبنزُزظ انزً ػًهذ فً 

. ٔقذ صًى انًُٓذط َجٍم ػبصاس يغزشفٍبد ٔيذاسط ٔيُشبءاد ثقبفٍخ ٔدٔس 0991غؼٕدٌخ حزى انؼبو ان
ػجبدح ٔيُشبءاد رشفٍٍٓخ. كًب أَّ ػّهى انُٓذعخ انًؼًبسٌخ فً اندبيؼخ انهجُبٍَخ ٌٔزجّشع نهدبيؼخ األيٍشكٍخ 

 فً ثٍشٔد ثبعزًشاس.
 

   
  



  انهٍجشانً   األيٍشكً   ٔرؼزًذ انُظبو انزؼهًًٍ   6611نؼبو ا   ثٍشٔد فً   رأعغذ اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً 
  خبيؼخ ثحثٍخ رذسٌغٍخ،   ٔاندبيؼخ ًْ  . كًُٕرج نفهغفزٓب انزؼهًٍٍخ ٔيؼبٌٍشْب ٔيًبسعبرٓب   نهزؼهٍى انؼبنً 
رقّذو      . طبنت ٔطبنجخ   8000   حٕانًيٍ    طالثًٍب   أػضبء ٔخغًًب  600  ٍي شثكأ  رضى ٍْئخ رؼهًٍٍخ يٍ 

ٔانذكزٕساِ    ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبخٍغزش،   ٌُبْض يبئخ ثشَبيح نهحصٕل ػهى انجكبنٕسٌٕط،   يب   اندبيؼخ حبنًٍب
  . عشٌشًا   024    فٍّ   ٌضى يغزشفًى   انزي   يشكضْب انطجً   فً   ٔرذسٌجًب   طجًٍب   كًب رّٕفش رؼهًًٍب  . انطت   فً
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