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 2021  انتخاباتها الطالبية للعام  بيروت تجري الجامعة األميركية في
 "رسالة أمل موّجهة للجميع "هذه: الرئيس خوري

 
  2021 ( انتخاباتها الطالبية للعامAUBبيروت ) في أجرت الجامعة األميركية وفترة إقفال الحرم الجامعي،بعد عام ونصف من اإلغالق 

 14 تشرين األول. وقد تميّزت هذه االنتخابات بنسبة مشاركة مرتفعة وحماسية. وستعمل الهيئة الطالبية الحاكمة المنتخبة مع يوم الخميس
ممثلي الطالب جنبا   إلى جنب مع أساتذة الجامعة وإدارتها للمساهمة في عملية صنع القرار التي تؤثر على الشؤون التي تتعلق بحياة الطالب 

 .الجامعة اليومية في
 

، تمت عملية تسمية المرشحين وترّشحهم وإعالن النتائج عبر اإلنترنت بكاملها، مع االمتثال لعملية التحقق من العام الماضي في وكما

األهلية لكل من المرشحين والناخبين. وترّشح لالنتخابات 197 مرشحا  . وجرت منافسة قوية حول مقاعد لجنة الطالب واألساتذة بين 
 القواعد االنتخابية، كما جرت حمالت أخرى عبر كليات الجامعة المختلفة.

 
 يعبّرون عن آرائهم من خالل المشاركة في أنا فخور بأن طالبنا، "قائال   بيروت الدكتور فضلو خوري وعلق رئيس الجامعة األميركية في

 التبيان السلمي، والمستقل، والمدروس فيأنهم قدوة للبنان والمنطقة  دائما   بيروت يثبت طالب الجامعة األميركية في ومثل العادة،. االقتراع

 آلرائهم. وهذه رسالة أمل موّجهة للجميع."
 

نّظمتها صحيفة طالب الجامعة المستقلة أوتلوك  وأُقيمت جلسة الحوار التقليدية التي يومان من الحمالت االنتخابية، يوم االنتخابات وسبق

ونصبت القواعد االنتخابية للمرشحين . اليوم السابق لالنتخابات في الحرم الجامعي خارج مبنى وست هول في المرشحين شخصيا   بحضور

تعليم يتعلق بال منها ما وتناولت المناظرات والمنّصات هذا العام قضايا. أمام مبنى وست هول كجزء من حمالتهم الحرم الجامعي في أكشاكا  

  واألعباء المالية الناجمة عن االنهيار الراهن في قيمة الليرة اللبنانية، والتعلم عبر اإلنترنت.عن بعد بسبب جائحة كوفيد،
 

 أو عبر االنترنت من أي الحرم الجامعي، كان لدى الطالب خيار التصويت عبر اإلنترنت على أجهزة الكمبيوتر المتاحة في ،وهذا العام

 التي وجرت عملية االقتراع تحت سقف إجراءات الوقاية من كوفيد. من خالل نظام آمن للغاية ومنيع ضد الخداع واالختراق العالم مكان في

الظروف  لزيادة المشاركة في واعتبر هذا الَخيار ضروريا  . باالقتراع عبر اإلنترنت الحرم الجامعي في الحضوري أبدلت مراكز االقتراع

 الحالية وال سيما تلك التي قد تقيّد الوصول إلى الحرم الجامعي. مثل شحّ  الوقود مؤّخرا  .
 

انتخابات تاريخية تجسد أفضل قِيم طالب الجامعة 2021 ستكون انتخابات العام ، "وقال عميد شؤون الطالب الدكتور طالل نظام الدين

." وأضاف، "كالعادة أنا على ثقة تامة بأن طالب تجعلهم فريدين ومتميزين بيروت وإحساسهم بمسؤوليّاتهم المدنية التي األميركية في

الجامعة األميركية في بيروت سيقدمون نموذجا   رائعا   للممارسات والسلوكيات الديمقراطية المتحضرة، وبأن القادة المنتخبين سيعملون معا   

 ".يواجهونها لق بالتحديات األكاديمية الصعبة التييتع ومع اإلدارة للوصول إلى حلول جماعية تخفف األعباء عن الطالب خاصة فيما
 

على مدار الساعة طوال أيام األسبوع من دائرة  وأشار العميد نظام الدين إلى أن نجاح العملية االنتخابية كان ثمرة شهور من الدعم الفني

يتنقل بين  كان الذين عملوا مع مكتب شؤون الطالب الذي ومكتب الحماية، ومكتب الشؤون المالية، ومكتب التسجيل، تكنولوجيا المعلومات،

تُظهر لنا هذه ، "وأضاف نظام الدين. عملية االقتراع بسالسة ومن دون أن تشوبها شائبة الوحدات المختلفة والطالب لضمان أن تجري

 االنتخابات أنه على الرغم من العقبات فإن الجامعة األميركية في بيروت ما زالت تستمر قوية وغير متأثرة بالعواصف العاتية من حولها."
 



 :على الرابط التالي مكتب شؤون الطالب بالجامعة من قبل وقد تم اإلعالن عن النتائج بعد فترة وجيزة من انتهاء االقتراع
 
 https://instagram.com/aubleb_osa?utm_medium=copy_link 
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 بيروت في األميركية الجامعة عن لمحة
 

 على وممارساتها ومعاييرها التعليمية فلسفتها وترتكز1866  العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. األمريكية والجامعة. العالي للتعليم الليبرالي األميركي النموذج

 تسعة آالف حوالي من فيشّكل الطالبي جسمها أما وهيئتها التعليمية تضم أكثر من تسعمئة أستاذ متفّرغ،
وخمسمئة طالب. وتقدم الجامعة األمريكية في بيروت حاليا أكثر من مئة وأربعين برنامجا   للحصول على 

شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهي توفّر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء 
 المنطقة في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا  .

 
 :بيروت في األميركية الجامعة وأحداث أخبار على لالطالع

 
  www.aub.edu.lb  الموقع

  http://www.facebook.com/aub.edu.lb  الفيسبوك
  http://twitter.com/AUB_Lebanon تويتر
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