
 
 
 
  

 

 
 صدر عن قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحر البيان التالي:

 
عطفا على نتائج اإلنتخابات الجامعة اليسوعية، ودحضا لمحاولة البعض تصوير النتائج بطريقة مغايرة للحقيقة يصدر قطاع الشباب في 

على  التيار الوطني الحر النتائج المفصلة لإلنتخابات الطالبية في الجامعة اليسوعية التي تظهر تفوقه بما ال يقبل الشك مع حلفائه وسيطرته

% من طالب 52لكليات الكبرى في بيروت وفق الجدول التالي الذي يظهر فوز طالب التيار مع حلفائهم في الجامعات التي تضم معظم ا

 .والباقي للمستقلين % من طالب الجامعة43الجامعة في حين فازت القوات مع حلفائها في الجامعات التي تضم 

مقعدا  74مقعدا مقابل  75ي الجامعات التي جرت فيها المعارك اإلنتخابية بـ وبالتفاصيل فقد فاز التيار الوطني الحر وحلفائه ف

صوتا من إجمالي  91مقاعد للمستقلين وقد تفوق تحالف التيار الوطني الحر على تحالف القوات بـ  7للقوات وحلفائها و

 المقترعين وفق الجدول المفصل التالي.

 

ا معارك انتخابيةالنتائج المفصلة في الجامعات التي حصلت فيه  

Faculty  
Approximativ
e number of 

students      

% of 
USJ 

students 

Seats 
for 

FPM & 
Allies 

Seats 
for LF 

& 
Allies 

Indepe
-ndent Votes difference 

Esib(الهندسة) 78 1 7 9 %15.9 1130 
FGM (إدارة األعمال) 13- 0 8 7 %11.5 820 
Medecine(الطب) 62 0 6 7 %9.1 650 
FLSH (اآلداب) 32 0 5 8 %7.7 550 
FDSP (الحقوق) 33- 2 6 5 %7.1 507 

FS (علوم) 23 0 5 6 %6.4 453 
FMD (طب األسنان) 7 3 4 4 %6.5 464 

IGE (معهد إدارة األعمال) 14- 1 5 5 %4.3 304 
FSE (اإلقتصاد) 20- 0 5 4 %3.3 235 

IPHY (Physiothérapie) 222 3.1% 4 5 0 -15 
ILE (المعهد اللبناني للمعلمين) 17- 0 5 4 %2.1 150 

LNUDI (Nutrition) 105 1.5% 4 5 0 -1 
INCI (Communication et 

Informatique) 78 1.1% 5 4 0 2 

IET (Ergothérapie) 41 0.6% 3 4 0  ي األصوات وفوز
تعادل �ف

 القوات بالقرعة

Total 5668 79.7% 75 74 7 91 
 

 

 

 



 
 
 
  

 

 أما في الكليات التي انتهت فيها اإلنتخابات بالتزكية بعد التوافق بين الطالب فقد أتت النتائج وفق الجدول التالي:

 النتائج المفصلة في الجامعات التي حصلت فيها توافقات وفازت بالتزكية

Faculty  
Approximative 

number of 
students      

% of USJ 
students 

Seats for 
FPM & Allies 

Seats for LF 
& Allies 

Indepe-
ndent 

FP (Pharmacie) 482 6.8% 0 11 0 
ISP (العلوم السياسية) 9 0 0 %2.7 195 

ETIB (الترجمة) 0 0 9 %2.5 180 
ISO (Orthophonie) 145 2.0% 9 0 0 

 IP (Psychomotricité) 139 2.0% 0 9 0 
IESAV 

(Audiovisuelles) 115 1.6% 0 0 9 

ESF (Sage Femme) 54 0.8% 8 0 0 
ETLAM (Laboratoire) 45 0.6% 0 9 0 

FSI (Infirmiere) 50 0.7% 0 9 0 
ISSA (Assurance) 40 0.6% 0 0 8 

Total 1445 20.3% 26 38 26 
 

 في الكليات التي تضم العدد األكبر من الطالب وفق الجدول التالي: واقد فاز وحلفائه وفي المحصلة يكون التيار

Results Summary of Major faculties in Beirut 

Alliance Total number of students in 
faculties won by alliance % of Students 

FPM+Allies 3704 52%  
LF+Allies 3100 43%  

Independent 350 5%  
 

 

 ذلك فقد كانت النتائج في كليات الجامعة اليسوعية خارج بيروت على الشكل التالي:إلى 

 0-9بنتيجة  التيار الوطني الحر –أمل  –التي تضم حلف حزب هللا الالئحة الجنوب فازت  .1

 3-6بنتيجة  اإلشتراكي –الكتائب  –القوات  –المستقبل في الشمال فازت الئحة  .2

اإلنتخابات فيها للمرة األولى فقد حصل كل من الفريقين على مقعدين بعدما  الوطني الحر في زحلة التي يخوض التيار .3

 .0-4قد فازت في العام الماضي بنتيجة مع حلفائها كانت القوات 
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