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«األمخيكية» شاركت في مؤتسخ «نسهذج األمم الستحجة»
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«األمريكية» شاركت في مؤتمر «نموذج األمم المتحدة»
شارك فخيق نسهذج األمم الستحجة في الجامعة األمخيكية بالكهيت في مؤتسخ نسهذج األمم الستحجة الجولي السشظم من
قبل جامعة ماليديا في العاصسة كهااللسبهر ،حيث حرل الفخيق عمى جهائد عجة أبخزىا جائدة أفزل وفج ديبمهماسي
باسم الكهيت.
ويعج نسهذج األمم الستحجة جمدات مرغخة ومحاكاة لجمدات األمم الستحجة ،حيث يقهم كل طالب بتسثيل كل دولة
نسهذجيا لسشاقذة قزايا دولية عجة وإيجاد حمهل ليا.
وقج شارك رئيذ نادي نسهذج األمم الستحجة ورئيذ الهفج السذارك الطالب عمي القالف مسثال لمكهيت في لجشة
مجمذ األمن والحي ناقر من خالليا قزايا عجة أىسيا قزية محاربة اإلرىاب دوليا ،وقج حرج القالف جائدة

الذخف لسداىستو ودوره الفعال في لجشة مجمذ األمن ،حيث قام بكتابة قخار يحث عمى تهصيل السداعجات اإلندانية
لمستزخرين في سهرية مسا يعكذ أسذ الدياسة الخارجية الكهيتية والتي تتسثل بالسداعجة اإلندانية.
كسا شارك نائب رئيذ الشادي الطالب عمي الخخيبط مسثال لمكهيت في المجشة العميا لالجئين وقج ساىم في إبخاز دور
الكهيت من ناحية قزية الهساطة الجيبمهماسية بسا يخز قزايا الالجئين ،وقج حرج جائدة الذخف لجوره الفعال في
المجشة والتدامو بدياسة الكهيت الخارجية والتخكيد عمى التعاون مع السجتسع الجولي بسا يخز قزية الالجئين.
وشاركت أمين سخ الشادي الطالبة نجى الجسل في المجشة األولى لشدع الدالح واألمن الجولي وقج قامت بالتخكيد عمى
أىسية ندع الدالح الشهوي والكيسيائي ،وذلك بإبخاز دور الكهيت الفعال من خالل االتفاقيات التي وقعت عمييا الكهيت
وقج ساىست في فهز الفخيق بجائدة أفزل وفج ديبمهماسي .وقج شارك رئيذ لجشة الذؤون القانهنية الطالب حدين
خذاب مسثال السسمكة الستحجة في لجشة مجمذ األمن وقج شارك في كتابة القخار مع القالف بسا يخز إرسال
السداعجات اإلندانية لمستزخرين في سهرية وحرج جائدة الذخف ،وذلك لسا قجمو من حمهل وتعاون مع األعزاء
في مجمذ األمن ،كسا شاركت الطالبة ليان األيهبي مسثمة السسمكة الستحجة في لجشة االتحاد األوربي ،حيث قامت
بإيجاد حمهل لسا يخز قزية البخيكدت والتدمت بالدياسة الخارجية البخيطانية ،حيث حرجت جائدة الستحجث
السسيد في المجشة .باإلضافة الى مذاركة الطالبة رضاب مخزوق في المجشة العميا لمالجئين مسثمة السسمكة الستحجة.
ورافق الهفج السخشج األكاديسي وأستاذ التاريخ ودراسات الذخق األوسط د.غالم رضا ،حيث قام بجهالت عجة عمى
المجان لالضطالع عمى دور الطمبة في المجان ،ويأتي ىحا اإلنجاز بعجما حرل الفخيق عمى جائدة أفزل وفج في
السؤتسخ الحي أقيم في سهيد اخ جشيف ويعهد ذلك لسيشية وتسيد الفخيق في نقاش القزايا الجولية والستعمقة باألمم
الستحجة.
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