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 بيروت   الجامعة االميرآية في   نتائج االنتخابات الطالبية في  
 

طالل نظام الدين نتائج  بيروت الدآتور   الجامعة االميرآية في   مساء اليوم أعلن عميد الطالب في
الجامعة    م والعالقات العامة فيوّزع مكتب االعال وقد .  جرت فيها اليوم   االنتخابات الطالبية التي
  233   بين الطالب من   مجالس ممثلي   مقاعد في   109   الختيار من سيمأل   جرت  نتائج االنتخابات التي

  : يلي   وقد جاءت النتائج آما   . مرشح 
 

 آلية العلوم الصحية
  . آنعان   طوني   آية حاج، ): ٢(  السنة االولى
  . نور بيهن عنان   محمد حمّيد، ): ٢(  السنة الثانية
  . تاله مديهلي   أيوب،   علي ): ٢(   السنة الثالثة
  . سيرافين زيتونه   سازان بابان،   سجى مخايل، ):  3 (  دراسات عليا

 
 
 

 آلية الزراعة والتغذية
    ، ) تعادل باألصوات (  محمد شريف ومحمد صالح ):  2 (  السنة االولى

  . نيساره حلوا 
  . هشام قريطم ): ١(  السنة الثانية

  . محمود سبيتي ): ١(  السنة الثالثة والرابعة
  . زينب رّمال ):  1 (  السنة االولى تغذية
  ) تعادل باألصوات (  نسرين آوى وزينب آوثر عّطاره ): ١(  السنة الثانية تغذية

  . دينا صقر ): ١(  السنة الثالثة والرابعة تغذية
  . شيرين فّواز ):  1 (  ة األولى علوم الطعام وإدارة التغذيةالسن

  . ريتا فغالي ):  1 (  السنة الثانية علوم الطعام وإدارة التغذية
  . نادين الحريري ):  1 (  السنة الثالثة علوم الطعام وإدارة التغذية

  . برقاويياره  ): ١(  واإلدارة اإليكولوجية سنة أولى وثانية   هندسة االراضي
   ياسمين ): ١(  واإلدارة اإليكولوجية سنة ثالثة ورابعة   هندسة االراضي

  ). بالتزآية (  ناجي
   ): 2 (  السنة األولى والثانية والثالثة إدارة التغذية وعلم البيطرة



  . وائل درويش   داود،   إيلي 
  . ارل هيالنآ   عبد الساتر،   علي   أيمن سليمان، ):  3 (  دراسات عليا

 
 آلية الطب

  . جو عيد   حيدر،   علي ): ٢(  السنة االولى
  . جان شلهوب   هبة العّياش، ): ٢(  السنة الثانية
  . النا حمّيه   جاد المصري، ): ٢(  السنة الثالثة
  . رنده عقل   عبداهللا عراجي، ):٢(  السنة الرابعة
  ). بالتزآية (  أحمد عثمان ): ١(  دراسات عليا

 
 مدرسة التمريض

  ). بالتزآية (    محمد جوني ): ١(  السنة الثانية
  . رواد الحاج حسين ): ١(  السنة الثالثة
  . ريان الشيخ ): ١(  السنة الرابعة
  ). بالتزآية (  فاطمة الديراني ): ١(  دراسات عليا

 
 آلية الهندسة والعمارة

    جواد شكراهللا،   ارين عطّيه،آ    عبداهللا مكارم، ): ٤(  السنة االولى
  . ميا سالمه 

   مارك   جاد صبرا،   مسّلم،   إيلي   شربل،   إيلي ):  5 (  السنة الثانية
  . وسام بشاره   جان صفير،
  . طارق ضاهر   حيان حرب،   غيث الحجار،   سينتيا عقيقي، ): ٤(  السنة الثالثة
    ، ) تعادل باألصوات (  ان سليمفاضل وري   فادي ): ٣(  السنة الرابعة

  . محمد ضيا   جوزف بوسليمان، 
  . ميليسا سوفويان ): ١(  هندسة العمارة سنة اولى وثانية

  . أحمد نور الدين ): ١(  هندسة العمارة سنة ثالثة ورابعة وخامسة
  ). بالتزآية (  تاله الحالق ): ١(  هندسة فن الغرافيك سنة اولى وثانية
  . غّسان نّصار ): ٢(  هندسة فن الغرافيك سنة ثالثة ورابعة

  . مازن الخوري   منصور،   شادي ):  2 (  دراسات عليا
 

 آلية اآلداب والعلوم
   نادين   محمد الحموي،   مجد عيد،   حماصني،   هادي ):  5 (  فرشمن
  . يوسف صندقلي   طباره،

   برنار   باسل عاصي،   حداد،   أنطوني   عباس مطر، ):  11 (  صوفومور
    جميل بيطار،   جاد عنتبلي،   قباني،   هادي   الراسي،   إيلي   دويهي،

  . تمارا حصني   سمير عبد السالم،   نور البخاري، 
   مختار   يحيى،   مادلين   جواد حيدر،   أمين نصار، ):  7 (  جونيور

  . رواد شلهوب   لفي،نيفين ج   عزالدين،   نانسي   النصولي،
   تعادل باألصوات (  ونسيب أبو حيدر ونور فقيه   محمد المصري ): ٥(  سينيور

  . معن حلبي   هشام منصور،   فنيانوس،   إيلي   ، ) على مقعدين



   ماريو   جوزيان سالمه،   هدى نّصار،   بالل نصر، ):  5 (  دراسات عليا
  . مارك فرانسيس   أبو زيد،

 
 ة سليمان علّيان الدارة االعمالآلي

   بيرنيال   محمد بكداش،   آريم حكواتي،   شامّيه،   أنطوني ): ٤(  صوفومور
  . بيرغيتا آرباجيان

    عمر فاخوري،   الرا عيد،   إميل معماري،   أوغست نعمه، ):  5 (  جونيور
  . ريان رفاعي 

  . ريم مشرآاني   المبسوط،   ميرا   رالف بوغوص،   بسمه الزغبي، ): ٤(  سينيور
  ). بالتزآية (  حاج   علي   نور بيطار، ): ٢(  دراسات عليا

  
 
    
  

 
 
 
 
 
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  وممارساتهاآنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها    للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

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

 
For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Assistant Director for Media Relations, 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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