
  

 فيالدلفيا تعلن نتائج انتخابات مجلس الطلبة
 

 
 

أعلن الدكتور مصطفى الجالبنة عميد شؤون الطلبة في جامعة فيالدلفيا نتائج انتخابات 
الجامعة يوم األربعاء  التي نظمتها 2015/2016مجلس طلبة جامعة فيالدلفيا للعام الدراسي 

طالبًا وطالبة من جميع  ( 84 ) ، حيث تنافس على هذه المقاعد المقررة1/6/2016الموافق 
مقعدًا  ( 13 )وقال الجالبنة أن  ،للدورة الجديدة مقعداً  ( 42 )كليات وأقسام الجامعة لشغر 

 33 )مرشحًا لشغر  ( 71 )حسمت بالتزكية بواقع ثالثة عشر مرشحًا عن تسعة أقسام، وتنافس 
 أن العمادة الجالبنةأكد وقد  ،مقعداً  ( 42 )مقعدًا في المجلس ليكون مجموع المقاعد  (
وأجواء ديمقراطية  نتخابات بشفافية تامةعلى إجراء اإل كل الحرص حرصت الجامعةإدارة و

زاهة والمصداقية والروح أجواء من الن حيث جرت اإلنتخابات فيوتنافس شريف بين الطلبة 
يمات الخاصة بهذه بالتعل الكامل تم اإللتزام قد ، وقد أوضح أيضًا أنهالتنافسية العالية

 ،االنتخابات والتي وضعتها العمادة حرصًا منها على إظهار العملية االنتخابية بصورة مشرفة
وقد تعاونت  كوادر الجامعة من هيئات تدريسية وإدارية في الجامعة إلنجاح هذا العرس 

اخبين الديمقراطي الذي لم يسجل فيه أي مخالفة أو اعتراض من قبل الطلبة المرشحين والن
 .وقد سادت روح المنافسة الشريفة بين المرشحين الذين تنافسو على شغر هذا المقاعد 
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