
9112ترشين األّول  11جامعة الحكمة، يف   

 أيها الطّّلب األعزّاء،

. الهدف 9112 ترشين الثاين 8لقد أعلن رئيس الجامعة الخوري خليل شلفون اليوم عن إجراء إنتخابات الهيئة الطّّلبية نهار الجمعة 

من هذه اإلنتخابات هو أكادميّي. فمن خّللها تختارون ممثّليكم يف مجالس الكلّيات، أي من يحملون اقرتاحاتكم  األساسّ 

 هو تطلّعنا.  اوشكواكم. ففي عامل اليوم، الطالب ليس مجرّد مستهلٍك متلٍّق، بل هو رشيٌك فاعٌل يف مسرية تنشئته. هذ

ش هذا الحدث يف روح االحرتام والحريّة واألخّوة. ونريد أن نقّدم لكم بعض ه الرسالة دعوتكم إىل عينرغب إًذا من خّلل هذ

 التعليامت العمليّة:

عىل لوح اإلعّلنات الخاص بأمانة رّس كّل كلّية. ميكنكم اإلبّلغ عىل موقع الحامعة و  ستُنرشر الئحة بأسامء طّّلب كّل كلّية. 1

م، خطأ يف الداللة عىل السنة الدارسيّة،...( عند مكتب شؤون الطّّلب يف عن أّي خطأ أو سهو يف هذه الّلئحة )عدم ورود اإلس

 ترشين األّول ظهرًا. 11مهلٍة أقصاها نهار األربعاء الواقع فيه 

م طلبات الرتشيح شخصيًّا. 9 ترشين األّول ظهرًا يف مكتب شؤون  92ابتداًء من اليوم ولغاية نهار الخميس الواقع فيه  ملن يرغب، تُقدَّ

( من الساعة التاسعة صباًحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرًا، كلّية السياحة وإدارة الفنادقو طّّلب )مبا يف ذلك طّّلب كلّية الهندسة ال

يف حضور املسؤول أو الشخص ملء طلب الرتشيح ، من خّلل ومن الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ولغاية الرابعة بهد الظهر

بريده اإللكرتوين الخاص بالجامعة عىل العنوان التايل:  فيام بعد عرب وإرسالهلطّّلب كتب شؤون اميف املساعد 

elections@uls.edu.lb (املهلة والرشوط تنطبق أيًضا عىل .)الراغبني الحًقا باالنسحاب 

ترشين األّول )أّما الذين رُفض طلب ترشيحهم، فيمكنهم مراجعة  92الجمعة الواقع فيه  غ ونرش لوائح بأسامء املرّشحنيي. سيتّم تبل3

 ترشين األّول(. 92و 98اإلثنني والثّلثاء  يومري مكتب شؤون الطّّلب

 ترشين األّول. 31. سيتّم تبليغ ونرش اللوائح النهائيّة للمرّشحني والناخبني نهار الخميس 2

 ترشين الثاين، تبدأ فرتة الصمت اإلنتخايب حيث يُحظَّر أي حملٍة انتخابيّة داخل الحرم الجامعي. 2ء . ابتداًء من نهار الثّلثا2

 ترشين األّول(: 11 . إّن عدد املرّشحني بحسب اللوائح الحاليّة هو كالتايل )يُعلن عن أّي تغيريٍ بعد فرتة التصحيح، أي يف الخميس1

 مندوب واحد لّية الرشع الكنسّ كلّية العلوم الدينيّة والّلهوتيّة وك

 مندوب واحد كلّية الحقوق )إجازة سنة أوىل(

 مندوب واحد كلّية الحقوق )إجازة سنة ثانية(

 مندوب واحد كلّية الحقوق )إجازة سنة ثالثة(

 مندوب واحد كلّية الحقوق )إجازة سنة رابعة(
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 مندوب واحد كلّية الحقوق )ماسرت(

 مندوبان األعامل )إجازة سنة أوىل( كلّية االقتصاد وإدارة

 مندوب واحد كلّية االقتصاد وإدارة األعامل )إجازة سنة ثانية(

 مندوب واحد كلّية االقتصاد وإدارة األعامل )إجازة سنة ثالثة(

 مندوب واحد (1كلّية االقتصاد وإدارة األعامل )ماسرت 

 واحدمندوب  (9كلّية االقتصاد وإدارة األعامل )ماسرت 

 مندوب واحد )اإلجازة( كلّية الصّحة العامة

 مندوب واحد كلّية الصحة العامة )املاسرت(

 مندوب واحد كلّية الهندسة

 مندوب واحد كلّية السياحة وإدارة الفنادق

 مندوب واحد كلّية العلوم السياسيّة والعّلقات الدوليّة

 

 منشوٍر آخر. . سنبلغكم بكل تفاصيل اليوم اإلنتخايب من خّلل1

 نذكّركم بأّن اللجنة املرُشفة عىل اإلنتخابات هي الناطق الرسمي الوحيد بكّل ما يتعلّق باإلنتخابات.

 

 :أعضاء اللجنة املرشفة عىل اإلنتخابات

 الخوري ريشارد أيب صالح، نائب رئيس الجامعة للشؤون األكادمييّة -

 لدكتور ملحم الكك، عميد كلّية الحقوقا -

 كلّية االقتصاد وإدارة األعاملرج نعمه، عميد الدكتور جو  -

 كلّية العلوم السياسيّة والعّلقات الدوليّةالدكتور إدغار رزق، عميد  -

 الخوري غي رسكيس، املسؤول عن مكتب شؤون الطّّلب -


