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 طالب االميرآية انتخبوا بهدوء وديموقراطية
  

  الجامعة األميرآية في   جرت االنتخابات الطالبية في   بين العاشرة صباح اليوم والخامسة مساًء،
.  مرّشحاًً   264   الطالب من بين   مجالس ممثلي   في مقاعد   109   وذلك الختيار من سيمأل   بيروت، 
  وضمّت يرأسها عميد الطالب الجديد الدآتور طالل نظام الدين   االنتخابات لجنة فت علىوأشر 
  . ممثلين عن االدارة واالساتذة 

 من الجمعية اللبنانية لمراقبة   مراقبًا   46   للمرة األولى بوجود وتمّيزت االنتخابات هذه السنة
وقد قام العميد طال الدين   . لية وحسن تنظيمهاوقد أشادت الجمعية بديموقراطية العم .  االنتخابات

  . النشاطات الطالبية اآلنسة هبة حماده بجوالت على مراآز االقتراع برفقة منّسقة

 

غلب عليها طابع    ارتياحه التام لسير العملية االنتخابية التي وقد أعرب العميد نظام الدين عن  
العادات الديموقراطية  االنتخابات الطالبية تلّقن الطالب ":  مردفًا   والديموقراطية والشفافية، وءالهد

  ". بعد تخرجهم   يطبقونها الحقًا   السليمة التي
على شاشات آبيرة أمام  بعد االنتخابات وعرضت المتائج   وست هول فورًا   قد تم فرز األصوات في  

   . سنوافيكم بالنتائج فور صدورها :  مالحظة . هولمبنى وست 
بدأ قبل    تقليد ديموقراطي    بيروت   الجامعة االميرآية في   ر بالذآر ان االنتخابات الطالبية فيلجدي 

  وجرت أول انتخابات لمجلس ممثلي .  الجامعة الراحل ستفن بنروز يد رئيس   على   ستين عامًا   حوالي
  مجلس الشيوخ في قرر   1968   مطلع العام   وفي    . 1949تشرين الثاني    14يوم االثنين    الطالب 
وجرت أول انتخابات  .  عدد أعضائه الطالب وتحديد   مجلس ممثلي   الجامعة تنظيم العضوية في 

واستمر إجراء االنتخابات الطالبية حتى العام    1969آذار    3   الطالب الجديد في   لمجلس ممثلي
  آانون الثاني   12   ف إجراء هذه االنتخابات فيوقد استؤن  . توقفت بسبب الوضع األمني حين   1982

أشد    حتى في   ومنذ ذلك الحين حافظت هذه المنافسة على ديموقراطيتها وهدوئها عمومًا    . 1994 
وقد  .  الثامنة عشرة من ذلك الحين   هي جرت اليوم   واالنتخابات التي .  أوقات االحتدام السياسي

طالل    فالعميد الحالي   ثم مارون آسرواني،   ثم دين دين،   الحاج،   فوزي العمداء   أشرف عليها تباعًا
  19   المنصرم وثّبت آعميد أصيل في تشرين األول   1   خدم آعميد بالوآالة منذ   الذي   نظام الدين

  العام   انضم الى مكتب عميد شؤون الطالب آعميد مساعد في وهو آان قد .  الجاري   تشرين الثاني 
  . 2005   العام   آعميد مشارك في وعّين   2001 

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