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 :عنوان الرسالة أو األطروحة 

 1980-1976سليم الحص ودوره السياسي في لبنان 

 :ملخص الرسالة أو األطروحة 

سليم الحص احد الشخصيات السياسية البارزة التي لعبت دوراً مهماً على الصعيد السياسي في 
- 1976فترة تعد من أصعب الفترات في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر خالل الفترة ما بين 

التطورات "حمل التمهيد عنوان , وقد انقسمت الدراسة إلى تمهيد وثالث فصول , م 1980
أما الفصل األول فقد حمل , "م 1976 حتى عام 1920السياسية في لبنان خالل الفترة من 

أما , " م1976سليم الحص الجذور والوالدة والنشأة والتكوين المعرفي حتى عام " عنوان 
أما ,ظروف تشكيل حكومة سليم الحص وبرنامجه اإلصالحي "الفصل الثاني فقد حمل عنوان 
انعكاسات األوضاع السياسية في لبنان على حكومة سليم " الفصل الثالث فقد حمل عنوان 
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Salime  Ihoss and His Political Role in Lebanon 1976-1980 

 
 Abstract of Thesis :  

Salim Hoss is one of the prominent political figures who played an 
important role on the political level in period is one of the most difficult 
periods in the modern and contemporary history of Lebanon, during the 
period between 1976 - 1980 AD, the study have been split up to pave 
and three chapters, carrying the pave title "political developments in 
Lebanon during the period from 1920 to 1976, "The first chapter has 
titled" Salim Hoss roots and birth and upbringing and training of 
knowledge even 1976, "The second chapter titled" conditions of forming 
a government of Salim Hoss and his reform program, The third chapter 
titled "reflections the political situation in Lebanon on the government 
of Salim Hoss" . 

  


