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  بيروت   الجامعة االميرآية في   نتائج االنتخابات الطالبية في

  
بيروت الدآتور طالل نظام الدين نتائج    الجامعة االميرآية في   مساء اليوم أعلن عميد الطالب في

  العامة فيوقد وّزع مكتب االعالم والعالقات  .  الجامعة   جرت اليوم في   االنتخابات الطالبية التي
الطالب من    مجالس ممثلي   مقاعد في   109   الختيار من سيمأل   جرت   الجامعة نتائج االنتخابات التي 

  الجامعة منذ آانون الثاني   في   تجري   الثامنة عشرة التي   وهذه االنتخابات هي .  مرشح   264   بين
   : يلي   اءت النتائج آماوقد ج .  عامًا  21حين استؤنفت بعد انقطاع   1994

  
  آلية العلوم الصحية

 . ماهر خليفه   محّمد حمّيد، ): 2(  السنة االولى
 . جورج أبو حيدر   آريستا باسيل، ): 2(  السنة الثانية

 . ميا نصر   ريم الحاج، ): 2( السنة الثالثة 
   . سيلفيا آويونجيان   فرح صعب،   آريم الزين، ):  3  دراسات عليا

  
  لية الزراعة والتغذيةآ

 جلول   أماني   بالل دريان، ):  2 (  السنة االولى
 . محمد ملص ): 1(  السنة الثانية

  ) تزآية (  حاج حسن   ابراهيم علي ): 1(  السنة الثالثة والرابعة 
 لمى ضّناوي ):  1 (  السنة االولى تغذية
 فريدة عتقي ): 1(  السنة الثانية تغذية

 . ليلى برجى ): 1(  ة والرابعة تغذيةالسنة الثالث
 باتريك هيالن ):  1 (  السنة األولى علوم الطعام وإدارة التغذية
 جنان آنج ):  1 (  السنة الثانيةعلوم الطعام وإدارة التغذية
 يوسف شحيمي ):  1 (  السنة الثالثة علوم الطعام وإدارة التغذية

 روبرتو بجاني ): 1(  ة أولى وثانيةواإلدارة اإليكولوجية سن   هندسة االراضي
 غيا الخطيب ): 1(  واإلدارة اإليكولوجية سنة ثالثة ورابعة   هندسة االراضي

  و نادر صفدي   مروى مغربي ): 2 (  السنة األولى والثانية والثالثة إدارة التغذية وعلم البيطرة
   . شديد   ايلي   باسيل،   راني   سهاد أبو زآي، ):  3 (  دراسات عليا
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  آلية الطب
 . هدى شحيتلي   شمس،   علي ): 2(  السنة االولى
  . يتيم   آريم   محمد بيطار، ): 2(  السنة الثانية
 ). بالتزآية (  بطرس   وستيفاني   خليل عانوتي ): 2(  السنة الثالثة
 ). صواتتعادل باأل (  ُربى عبد النور وإيهاب صعب   يونس،   أحمد ): 2(  السنة الرابعة
  وئام حيدر ): 1(  دراسات عليا

  
  مدرسة التمريض

  ). بالتزآية (  نادين آرى ): 1(  السنة الثانية
 . سيلين خاطي ): 1(  السنة الثالثة
 . زريق   علي ): 1(  السنة الرابعة
   ). بالتزآية (  شداد   علي ): 1(  دراسات عليا

  
  آلية الهندسة والعمارة

 . سامر عطشان   ادوينا طانيوس،   باتريك برباره،   بعيني،   جوي ): 4(  السنة االولى
 . سفريان   فاهي   جوليان مدلج،   اميل زنقول،   الياس المر،   آارل داغر، ):  5 (  السنة الثانية
 . نور علويه   رومانوس،   روزماري   جون ترآدجيان،   فاضل،   فادي ): 4(  السنة الثالثة
 . غراوي   خالد   عبد اهللا السكاف،   رتشارد عون، ): 3(  السنة الرابعة

 . صعب   رامي ): 1(  هندسة العمارة سنة اولى وثانية
 تانيا العلم ): 1(  هندسة العمارة سنة ثالثة ورابعة وخامسة

 جان مارك نصر  ): 1(  هندسة فن الغرافيك سنة اولى وثانية
 صابر    رومي ): 2(  ثة ورابعةهندسة فن الغرافيك سنة ثال

   . فرح فتح اهللا   رستم،   ايلي ):  2 (  دراسات عليا
  

  آلية اآلداب والعلوم
 . دانا بّرو   جاد بريش،   اسماعيل،   جوي   تميم ناصر الدين،   عبداهللا مكارم، ):  5 (  فرشمن

حسين شرف    روبن رزق،   ، ) تتعادل باألصوا (  مصطفى عجليقين وأماندا لّبس ):  11 (  صوفومور
وائل    مازن جزيني،   فيصل عرض،   نعمان،   رامي   جاد هالل،   غندور،   آريستيل   تارا بزري،   الدين،
 . رواد شلهوب   شاهين،
  فاسكن سرآيس،   ميشال نايفه،   يحفوفي،   ريم   محّمد رّمال،   فقيه،   رامي   ساندرا عطوي، ):  7 (  جونيور

 هشام منصور  
 . الحلو   ترايسي   أنيس قدادو،   لونا جعجع،   شيت،   علي   عبير لطفي، ): 5(  سينيور

   . ديانا حنتس   األوتى،   رامي   بشرى بتلوني،   بشرى عجيب،   ماريو أبو زيد، ):  5 (  دراسات عليا
  

  آلية سليمان علّيان الدارة االعمال
 . جمانة البرمكي   نادر زيدان،   آريم مكّتف،   فيصل سردار، ): 4(  صوفومور
  . ملكي   بيار خوري   بالل حريري،   آارل جوزف فيصل،   ألبرت آرم،   عيتاني،   رامي ):  5 (  جونيور
 . ربال شمس الدين   شعيا،   روي   نائل حلواني،   نور صفا، ): 4(  سينيور

  ن الرحّيمأمي   ربيع باز رضوان، ): 2(  دراسات عليا
  



   حين ترشح  1994  الثاني آانون  21  الجامعة قد استؤنفت في   هذا وآانت االنتخابات الطالبية في
الثالثة    وانتخابات اليوم هي .  تجرى بعد الحرب    أول انتخابات   في   مقعدًا  19  في    للفوز   طالبًا   319
 . عهد الرئيس بيتر دورمان   في   تجري   التي

    
  
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم الجامعة      . طالب وطالبة   7500   من أآثر من   البيًاط   أعضاء وجسمًا   606   تضم هيئة تعليمية من 

  والدآتوراه في   والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب 
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