فيالدلفيا تعلن نتائج انتخابات مجلس الطلبة

أعلن الدكتور مصطفى الجالبنة عميد شؤون الطلبة في جامعة فيالدلفيا نتائج انتخابات
مجلس طلبة جامعة فيالدلفيا للعام الدراسي  2016/2015التي نظمتها الجامعة يوم األربعاء
الموافق  ،2016/6/1حيث تنافس على هذه المقاعد المقررة (  ) 84طالباً وطالبة من جميع
كليات وأقسام الجامعة لشغر (  ) 42مقعداً للدورة الجديدة ،وقال الجالبنة أن (  ) 13مقعداً
حسمت بالتزكية بواقع ثالثة عشر مرشحاً عن تسعة أقسام ،وتنافس (  ) 71مرشحاً لشغر ( 33
) مقعداً في المجلس ليكون مجموع المقاعد (  ) 42مقعداً  ،وقد أكد الجالبنة أن العمادة
وإدارة الجامعة حرصت كل الحرص على إجراء اإلنتخابات بشفافية تامة وأجواء ديمقراطية
وتنافس شريف بين الطلبة حيث جرت اإلنتخابات في أجواء من النزاهة والمصداقية والروح
التنافسية العالية ،وقد أوضح أيضاً أنه قد تم اإللتزام الكامل بالتعليمات الخاصة بهذه
االنتخابات والتي وضعتها العمادة حرصاً منها على إظهار العملية االنتخابية بصورة مشرفة،
وقد تعاونت كوادر الجامعة من هيئات تدريسية وإدارية في الجامعة إلنجاح هذا العرس
الديمقراطي الذي لم يسجل فيه أي مخالفة أو اعتراض من قبل الطلبة المرشحين والناخبين
وقد سادت روح المنافسة الشريفة بين المرشحين الذين تنافسو على شغر هذا المقاعد .

أما الطلبة الفائزون باالنتخابات فهم -:
 .1يحيى زكريا محمد أبو حشيش  /اللغة العربية وآدابها .
 .2ضحى مصطفى محمد عمران  /اللغة اإلنجليزية وآدابها .
 .3محمد عبدهللا محمد النجار  /التصميم الجرافيكي .
 .4باسل جايز رسالن العنزي  /التصميم الداخلي .
 .5محمد سكر أحمد السكر  /دراسات التنمية .
 .6أنس سلمان فايز غريفات  /الصحافة .
 .7عبدالكريم حابس محمد هقيان  /اإلرشاد النفسي .
 .8خليفة صالح خليفة الصيفه  /المحاسبة .
 .9أحمد محمد علي الحياري  /المحاسبة .
 .10محمود سالم موسى الصالحات  /المحاسبة .
 .11عامر عبيدهللا محمد خرابشة  /إدارة األعمال .
 .12مأمون أمجد إبراهيم العناتي  /العلوم المالية والمصرفية .
 .13خالد جمال علي المومني  /التسويق .
 .14عبدهللا محمود سليم الزريقات  /اإلدارة الفندقية والسياحية .
 .15غسان محمود أبو الطبول  /إدارة المستشفيات .
 .16معين غالب فالح العزام  /إدارة نظم وشبكات األعمال .
 .17محمد كامل محمد العارضة  /الهندسة الكهربائية .
 .18قتيبة مؤيد محمود أبو جابر  /الهندسة الميكانيكية .
 .19عصام عمر عبدالكريم محمود  /الهندسة الميكانيكية .
 .20محمد عصام عيسى عبد ربه  /هندسة الميكاترونكس .
 .21محمد هاشم عبدالمجيد غزال  /هندسة العمارة .
 .22محمد زياد محمد المناصير  /هندسة العمارة .
 .23محمود عبدالفتاح خالد الفرا  /الهندسة المدنية .
 .24عمر محمد محمد األسطل  /الهندسة المدنية .
 .25عمرو هشام محمد نصار  /الهندسة المدنية .
 .26مهند نصر مصطفى حسن  /الهندسة المدنية .

 .27عبدالرحمن مازن عزت شديد  /هندسة الحاسوب .
 .28عمار "محمد عماد" عبدالفتاح الخياط  /هندسة اإلتصاالت .
 .29عمر عبدالعزيز هالل الرواقه  /نظم المعلومات اإلدارية .
 .30عبدهللا أحمد رشيد القاضي  /علم الحاسوب .
 .31أسامة محمد عائد أبو عسل  /هندسة البرمجيات .
 .32محمد هادي مهيد البرازي  /الصيدلة .
 .33سيف الدين لؤي دعدوع  /الصيدلة .
 .34مصطفى محمود أحمد أسود  /الصيدلة .
 .35أحمد أمجد شحاده حمزة  /الصيدلة .
 .36بشار محمد شكيب الحربات  /الصيدلة .
 .37محمود عدنان محمود شكر  /الصيدلة .
 .38علياء توفيق محمد القيسي  /الصيدلة .
 .39ماهر حسام محمد عوض هللا  /الرياضيات .
 .40أمة هللا مجدي عبدالحميد  /التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات .
 .41المعتصم بالله محمد الخضور  /التمريض .
 .42أمجد علي أحمد بني نصر  /الحقوق .

