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 2013-01-82بيروث: 
   

 الجامعت االميركيت في بيروث تستعد النتخاباتها الطالبيت

زجذأ انحًهخ االَزخبثٍخ انطالثٍخ رغزعذ اندبيعخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد إلخشاء اَزخبثبرٓب انطالثٍخ. ٔع
 يٍٍ. زغزًش ٌٕ. ٔعفً ثٍشٔد انحشو اندبيعًفً  3300 رششٌٍ األٔل 03ٌٕو األسثعبء 

بين العاشرة  8102تشرين الثاني  5وستجري االنتخاباث الطالبيت يىم الثالثاء 
الخزٍبس أعضبء يدبنظ يًثهً انطالة. ٔرششف عهى االَزخبثبد  صباحًا والخامست بعد الظهر

 ندُخ ٌشأعٓب عًٍذ انطالة انذكزٕس طالل َظبو انذٌٍ ٔرضى يًثهٍٍ عٍ االداسح ٔاالعبرزح.

عالو فً اندبيعخ ٔعبئم االعالو انشاغجخ ثزغطٍخ االَزخبثبد ئثالغّ ثأعًبء يكزت اال ٌٔذعٕ 
ّٕسٌٓب انًكّهفٍٍ ثزغطٍخ ْزا انحذس، عهى سقى انٓبرف  ( أٔ عهى أي 30) 426352صحفٍٍّٓب ٔيص

 7 انزبنٍٍٍ يٍ عُٕاًَ انجشٌذ انجشٌذ االنكزشًَٔ

ma110@aub.edu.lb    ٔأht10@aub.edu.lb  

 8102تشرين الثاني  0وذلك قبل الثالثت من بعد الظهر يىم الجمعت 
 

ثذأ قجم    رقهٍذ دًٌٕقشاطً    ثٍشٔد   اندبيعخ االيٍشكٍخ فً   اندذٌش ثبنزكش اٌ االَزخبثبد انطالثٍخ فً
ٔخشد أٔل اَزخبثبد نًدهظ   . ٍظ اندبيعخ انشاحم عزفٍ ثُشٔصسئ ثًجبدسح يٍ عزٍٍ عبيًب أكثش يٍ 

حٍٍ    0653ٔاعزًش ئخشاؤْب حزى انعبو      . 0616رششٌٍ انثبًَ    01ٌٕو االثٍٍُ    انطالة   يًثهً
 .رٕقفذ ثغجت انٕضع األيًُ

 
ٔأششف عهٍٓب ثبنزٕانً    4991  كبٌَٕ انثبًَ   30  فً ٔقذ اعزإَف ئخشاء االَزخبثبد انطالثٍخ

قذ ٔانعًذاء فٕصي انحبج، ثى دٌٍ دٌٍ، ثى يبسٌٔ كغشٔاًَ، فبنعًٍذ انحبنً طالل َظبو انذثٍ. 
أشذ أٔقبد االحزذاو انغٍبعً فً انجالد    حزى فً   حبفظذ ْزِ انًُبفغخ عهى دًٌٕقشاطٍزٓب ْٔذٔئٓب

   . ٔانًُطقخ
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  انهٍجشانً   األيٍشكً   ٔرعزًذ انُظبو انزعهًًٍ   0533انعبو    ثٍشٔد فً   رأعغذ اندبيعخ األيٍشكٍخ فً 
  خبيعخ ثحثٍخ رذسٌغٍخ،   ٔاندبيعخ ًْ  . كًُٕرج نفهغفزٓب انزعهًٍٍخ ٔيعبٌٍشْب ٔيًبسعبرٓب   نهزعهٍى انعبنً 
رقّذو      . طبنت ٔطبنجخ   8000   حٕانًيٍ    طالثًٍب   أعضبء ٔخغًًب  700  ٍي شثكأ  رضى ٍْئخ رعهًٍٍخ يٍ 

ٔانذكزٕساِ    ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبخٍغزش،   ٌُبْض يبئخ ثشَبيح نهحصٕل عهى انجكبنٕسٌٕط،   يب   اندبيعخ حبنًٍب
  . عشٌشًا   133    فٍّ   ٌضى يغزشفًى   انزي   يشكضْب انطجً   فً   ٔرذسٌجًب   طجًٍب   كًب رّٕفش رعهًًٍب  . انطت   فً
 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Associate Director for Media Relations, ma110@aub.edu.lb, 
01-75 96 85 

 
 

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