
 لوائح المرشحين وأقالم اإلقتراع بحسب التقسيم اإلنتخابي

 

 بحسب الترتيب األبجدي.هو وائح المرشحين ترتيب ل إن   – 1

 6ظهراً وحتى الساعة  12من الساعة  2019كانون الثاني   7الواقع فيه يوم اإلثنين  يوم اإلنتخابييبدأ ال – 2
ا الدخول إلى حرم الجامعة  ٬مساءً  حين والمندوبين و  11.30 الساعة فمنأم   . الناخبين للطالب 11.45للمرش 

مرفقة بالهوي ة أو بأي ة بطاقة  2019 – 2018ال يدخل حرم الجامعة إال  من يحمل بطاقة الجامعة للعام  – 3
 تعريف رسمي ة.

 باب جهة شركة ألفا. والخروج من السفلي الدخول من جهة موقف السيارات – 4

ا موقف السيارات  – 5  التابع للجامعة فهو فقط للموظفين.أم 

مدة  أن إنتهتالنهائية بعد  على الئحة الشطب اإلنتخاب إذا لم يكن إسمه مدرجاً طالب يحق للال  – 6
  .بعد الظهر 4الساعة  12/12/2018المراجعة يوم الثالثاء الواقع فيه 

من رئيس القلم عند مركز  11.45 الساعة الناخبينوالئحة  Badgeوالمندوب أيتسلم المرشح  – 7
 .اإلقتراع

يحق للمندوب أو المرشح )وليس اإلثنين معاً( التواجد داخل مركز اإلقتراع وعليه تسليم هاتفه إلى  – 8
 رئيس القلم عند بدأ الفرز.

بإستثناء  اإلثنيند الساعة السادسة مساًء من يوم يمنع تواجد الطالب داخل حرم الجامعة عن – 9
 المندوبين أوالمرشحين الموجودين داخل أقالم اإلقتراع.

" طالب )مثالً: يحق للناخب)ة( التصويت إلسم واحد فقط من الدائرة األضيق التي يتنمي إليها  – 10
ة . " طالب في الحقوق سنة أولى ينتخب مرشح من السنة األولى"  العلوم السياسية ينتخب مرشح من كلي 

ة اإلقتصاد وإدارة األعمال العلوم السياسية" ( ا الناخب في سنوات اإلجازة في كلي  يحق  له التصويت ف. أم 
 إلسم أو إلسمين من الدائرة التي يتنمي إليها. 

 أوراق اإلقتراع مطبوعة سلفاً  – 11

  Xاإلقتراع يتم فقط  من خالل عالمة  – 12

 المسموح به تعتبر ملغاة   Xكل ورقة تحمل أكثر من العدد   – 13

ة اإلقتراع تتم  كاملة خلف العازللمع – 14  حيث يتم أيضاً طي  الورقة التي ستوضع في صندوق اإلقتراع. ٬ي 

المتواجدة في قاعة مجلس الجامعة لتقديم أي شكوى التوجه إلى اللجنة المشرفة على اإلنتخابات  – 15
 )تجاه مكتب األب الرئيس(.

ة التابعة الناطق الرسمي بإسم الجامعة هو الموقع اإللكتروني ووسائل التواصل اإل  – 16 جتماعي الرسمي 
 فقط. ةللجامع

 رون على حضورهم.و وهم مشك LADEمن جمعية  نيتواجد طيلة النهار مراقبو  – 17

 

 اً وديمقراطي اً سليم اً إنتخابي اً نتمنى لكم يوم

 اللجنة المشرفة على اإلنتخابات  

  



 كل ية الحقوق
 )ماستر(

 كل ية الحقوق
 )إجازة سنة رابعة(

 كل ية الحقوق
 )إجازة سنة ثالثة(

 كل ية الحقوق
 )إجازة سنة ثانية(

 كل ية الحقوق
 )إجازة سنة أولى(

ال ايليو شارل الحاج داني ألبير صوايا  أميل الياس الحاج ديميتري بشارة مخيبر رودي ميشال الجم 

 فيليب طانيوس شار ساري مالك سوبرة ساره عدنان يوسف ميشال إيغو-ربيكا مايا أديب فليحان

  ليا ميشال مقدسي ستيفانو يوسف اسطفان وائل محمود نز ال 

 

 

كل ية االقتصاد 
 وإدارة األعمال

 (2)ماستر 

كل ية االقتصاد 
 وإدارة األعمال

 (1)ماستر 

كل ية االقتصاد وإدارة 
 األعمال

 )إجازة سنة ثالثة(

كل ية االقتصاد 
 وإدارة األعمال

 )إجازة سنة ثانية(

كل ية االقتصاد 
 وإدارة األعمال

 )إجازة سنة أولى(

ورالياس طوني  ريان سليم أبو زيد  إلسا عبدو لطفي أجود رمزي هالل أمين ايلي صقر  ند 

مريانا ميشال 
 يونس

سيمون روني  روي قزحيا هاشم أنطوني جهاد األشقر روزي فكتور األعرج
  الكريدي

ال كارن عبدو بارود    ماغالي الياس ماضي قاسم أمين رح 

ار   محمد يحيا حميدي  كلويه الياس نص 
 صقر

 هديل حسين حمي ة

  ميشال سيمون الباشا   

 

 

كل ية السياحة 
 وإدارة الفنادق

كل ية العلوم السياسي ة 
 والعالقات الدولي ة

ة العامة  كل ية الصح 
 )إجازة(

كل ية العلوم  كل ية الهندسة
الديني ة والالهوتي ة 

وكل ية الشرع 
 الكنسي  

 مارك منير عبد المسيح جوزف مارون خضرا
 )فائز بالتزكية( 

 جوزف جان أبو جوده أديب كارلوس القرقفي بيار سعادهبول 

 خير يوسف أبو خير ماريو ميالد الشامي دانيال نجيب سرور مهدي علي مرعي

 شربل عيد طوق  كريستينا غسان الكلش وائل ايلي كفوري

    
ة العامة   كل ية الصح 

 )ماستر(
  

   ايلي سعد القرقفي 

   جولي ميالد جبران 

 

 



 

 الغرفة الفئة

 . كل ية العلوم الديني ة والالهوتي ة وكل ية الشرع الكنسي  1

 . كل ية الهندسة2

A 509 

ة العامة )إجازة(3  . كل ية الصح 

ة العامة )ماستر(4  . كل ية الصح 

C 605 

 Achrafieh 101 وإدارة الفنادق. كل ية السياحة 6

 A 103 . كل ية الحقوق )إجازة سنة أولى(7

 A 201 .  كل ية الحقوق )إجازة سنة ثانية(8

 A 310 . كل ية الحقوق )إجازة سنة ثالثة(9

 A 411 . كل ية الحقوق )إجازة سنة رابعة(10

 A 010 O . كل ية الحقوق )ماستر(11

 Salle des Examens وإدارة األعمال )إجازة سنة أولى(. كل ية االقتصاد 12

 M 103 . كل ية االقتصاد وإدارة األعمال )إجازة سنة ثانية(13

 M 203 . كل ية االقتصاد وإدارة األعمال )إجازة سنة ثالثة(14

 M 303 (1. كل ية االقتصاد وإدارة األعمال )ماستر 15

 Salle Centrale (2األعمال )ماستر . كل ية االقتصاد وإدارة 16

 


