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  يوم األربعاء المقبل   انتخاباتها   بيروت احتفلت برفع العلم وتجري   الجامعة االميرآية في

  
ظهر اليوم    بيروت احتفاًال   الجامعة األميرآية في   أقام مكتب شؤون الطالب في   يوم الَعَلم،   بمناسبة

امام مبنى    ل نظام الدين برفع العلم اللبنانيقام خالله عميد شؤون الطالب بالوآالة الدآتور طال
  .   اللبناني   فيما أنشد طالب الجامعة وأساتذتها وموّظفوها النشيد الوطني   وست هول،

  .وألقى الدآتور نظام الدين آلمة في الطالب
تمع الطالب من واج   قتًاؤم   الجامعة   الطالب في   لممثلي   وخالل االحتفال توقفت الحملة االنتخابية   

  . إلى آتف   آتفًا   مختلف التوجهات السياسية لتحّية العلم،
مساء الثالثاء المقبل    وتنتهي   الجاري،   تشرين الثاني   15   يوم اإلثنين في   الحملة االنتخابية   وقد بدأت  
  بين العاشرة صباحًا   الثاني تشرين   24   يوم األربعاء المقبل في   االنتخابات   وستجري  . منه   23   في

  264   الطالب من بين   مجالس ممثلي   مقاعد في   109   الختيار من سيمأل    والخامسة بعد الظهر 
يرأسها عميد الطالب بالوآالة الدآتور طالل نظام الدين    وتشرف على االنتخابات لجنة  . مرّشحاًً 

.  بعد االنتخابات   وست هول فورًا   وسيتم فرز األصوات في  . وتضم ممثلين عن االدارة واالساتذة
الجامعة من وسائل    ويطلب مكتب االعالم في  . وسيعلن عميد الطالب النتائج الرسمية فور جهوزها 

  االعالم الراغبة بتغطية االنتخابات إبالغه بأسماء صحفّييها ومصّوريها المكّلفين بتغطية هذا الحدث،
  أو على    01363234   أو رقم الفاآس  01353228   اتف على رقم اله 

 ma110@aub.edu.lb :       البريد االلكتروني
  

  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  ساتهاآنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممار   للتعليم العالي 
تقّدم الجامعة      . طالب وطالبة   7500   من أآثر من   طالبيًا   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 .  بالط 

  
   

 
For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Media Relations Officer, ma110@aub.edu.lb, 01-353 228 

  
  

Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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