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 بيروت تستعد النتخاباتها الطالبية   الجامعة االميرآية في
 

بيروت إلجراء    االميرآية في تستعد الجامعة   يومين،   استمرت   بعد انتهاء الحملة االنتخابية التي
     والخامسة بعد الظهر   بين العاشرة صباحًا   الجاري   تشرين الثاني   16   يوم األربعاء   االنتخابات الطالبية

وتشرف على  .   المرشحين الطالب من بين   مجالس ممثلي   مقاعد في   109   الختيار من سيمأل 
  . طالل نظام الدين وتضم ممثلين عن االدارة واالساتذة يرأسها عميد الطالب الدآتور   االنتخابات لجنة

ويقترع طالب آلية    مبنى الكلية، من   الطابق الثاني   قاعة الطالب في   يوسيقترع طالب آلية الزراعة ف
ويقترع طالب الهندسة والعمارة    مبنى وست هول،   للعموم في قاعة محمود ملحس   اآلداب والعلوم في

طالب آلية العلوم  ويقترع   ، ) 211   الغرفة   الميلك بار والعمارة في   الهندسة في (  الكلية   في قسمه   آل في
مدخل قاعة محاضرات هشام    ويقترع طالب آلية الطب في   ،219   مبنى فان دايك الغرفة   الصحية في
ويقترع    الكلية، بهو   للتمريض في   ويقترع طالب آلية الحريري   للتمريض،   الحريري آلية   في   جارودي

 . الكلية   في   محاضرات حبيب المعماري خل قاعةمد   طالب آلية سليمان عليان إلدارة األعمال في
  

عميد الطالب النتائج الرسمية  وسيعلن .  بعد االنتخابات   مبنى وست هول فورًا   وسيتم فرز األصوات في
 . فور جهوزها

  
قبل بدأ    تقليد ديموقراطي    بيروت   الجامعة االميرآية في   الجدير بالذآر ان االنتخابات الطالبية في

وجرت أول  ).  1954  -  1908 (  الجامعة الراحل ستفن بنروز يد رئيس   على   ستين عامًا   حوالي
قرر    1968   العام مطلع   وفي   1949تشرين الثاني    14يوم االثنين    الطالب   ممثلي انتخابات لمجلس
وجرت أول  .  الطالب وتحديد عدد أعضائه   ممثلي مجلس   الجامعة تنظيم العضوية في   مجلس الشيوخ في

حتى  واستمر إجراء االنتخابات الطالبية   1969آذار     3   الطالب الجديد في   انتخابات لمجلس ممثلي
آانون    12   االنتخابات في وقد استؤنف إجراء هذه .  حين توقفت بسبب الوضع األمني   1982العام 
  . 1994الثاني 

 
االنتخابات إبالغه بأسماء  الجامعة من وسائل االعالم الراغبة بتغطية   الم فيويطلب مكتب االع

   صحفّييها ومصّوريها المكّلفين بتغطية هذا
     363234   أو رقم الفاآس )  01 (  353228   على رقم الهاتف   الحدث،

 )  information@aub.edu.lb ( 01 :        أو على البريد االلكتروني
 
 



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

والدآتوراه    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
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