وسط أجواء من الفرح الديمقراطي  -فيالدلفيا تعلن نتائج انتخابات مجلس طلبتھا

أعلن عميد شؤون الطلبة في جامعة فيالدلفيا الدكتور مصطفى الجالبنة نتائج إنتخابات مجلس
طلبة جامعة فيالدلفيا .وقال الدكتور الجالبنة أن عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات ترشيح
لعضوية المجلس للعام الجامعي  2015/2014بلغ نحو  73مرشحا ً تنافسوا على  43مقعداً
وأضاف أن عملية اإلقتراع جرت بكل يسر وسھولة نتيجة اإلعداد المسبق والتعاون بين جميع
كوادر الجامعة وقد جرت اإلنتخابات بحيادية مطلقة من إدارة الجامعة وانحصر دورھا فقط
بالتنظيم وتمت بھدوء وسالسه وروح رياضية عالية لدى الطلبة المرشحين والمقترعين الذين
تسابقو لإلدالء بأصواتھم والمشاركة في ھذا العرس الديمقراطي وجاءت النتائج على النحو
التالي :
1.ابراھيم عدنان محمد الرنيمات  /لغة عربية  .2أسامة حازم محمود السعيد  /لغة انجليزية
 .3عدنان عبدالھادي عدنان عرابي  /تصميم داخلي  .4مؤمن محمد سالمة الخوالدة /
الصحافه  .5عبدالكريم حابس محمد ھقيان  /ارشاد نفسي  .6سجى محمد غازي شريم /
دراسات التنمية  .7أمير منذر عبدالكريم نيروخ  /التكنولوجيا الحيوية  .8أحمد نعمان صالح
العتوم  /الرياضيات  .9أحمد إياد عبدالرحمن عالن  /محاسبة  .10محمد زياد عمر ياسين /
محاسبة  .11زيد أحمد شعبان شاھين  /محاسبة  .12مؤيد محمد حسين النجار  /محاسبة .13

نضال ياسر عبدالمحسن شاللدة /العلوم المالية والمصرفية  .14لؤي علي حامد الخرابشة /
ادارة األعمال  .15مھند احمد حافظ سالمه  /التسويق  .16أحمد نمر عبد اللطيف األشقر /
ادارة نظم وشبكات  .17محمد خالد سعيد أبو جبة  /ادارة المستشفيات  .18ربيع منذر وديع
عواد  /االدارة الفندقية  .19مؤمن وحيد عيسى أجرب  /الحقوق  .20محمد فھد العوض /
صيدلة  .21سيف الدين لؤي دعدوع  /صيدلة  .22اثير محمد احمد العايدي  /صيدلة  .23ديار
حميد علي علي  /صيدلة  .24مصطفى خميس مطرعيسى  /صيدلة  .25طارق عبد العزيز عبد
الكريم قشطه  /صيدلة  .26عماد نزار علي عبنده  /صيدلة  .27محمد كامل محمد العارضه /
الھندسة الكھربائية  .28عبد الھادي محمود حجازي  /ھندسة الحاسوب  .29محمد غسان علي
نصار  /الھندسة الميكانيكية  .30محمد إسماعيل محمد عوده  /الھندسة الميكانيكية  .31باسل
عاصي طاھر عروق  /ھندسة الميكاترونكس  .32عبد العزيز بدران سليم اليوسف /ھندسة
االتصاالت  .33رامي ناصر خالد صبح  /الھندسة المعمارية  .34عبدالھادي سيف الدين داوود
 /الھندسة المعمارية  .35عمر محمد أحمد الكركي  /الھندسة المدنية  .36عبدﷲ عمر دلكي /
الھندسة المدنية  .37فخري رائد أبو ضباع  /الھندسة المدنية  .38عمار عدنان المومني /
الھندسة المدنية .39الھاشمي غازي صالح علي /علم الحاسوب .40عبدالھادي ماجد ربحي
القضاه /ھندسة البرمجيات  .41عبدالقادر زياد طارق عبدالقادر /نظم معلومات ادارية .42
طارق مصباح طاھر شقير /انظمة المعلومات الحاسوبية  .43محمد سامي أحمد غنايم /
التمريض
وقد ابدى الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة ارتياحه حيال عملية سير اإلنتخابات كما
أشاد بالجھود الطيبة التي بذلتھا عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع عمادات الجامعة من انجاح ھذا
العرس الديمقراطي الذي لم يشوبه اي تعكير حيث مارس الطلبة حقھم اإلنتخابي بكل حرية
وسھولة ويسر وبحماس شديد وتعتبر ھذه التجربه حجر األساس لتدريب الطلبة على ممارسة
حقھم الديمقراطي إلختيار من يمثلھم في مجلس الطلبة وفي المجالس األخرى .

