فيالدلفيا تعلن نتائج انتخابات جملس طلبتها

أعلن الدكتور مصطفى اجلالبنة عميد شؤون الطلبة يف جامعة فيالدلفيا نتائج انتخابات جملس طلبة جامعة فيالدلفيا للعام
الدراسي  0101/3102اليت أقامتها اجلامعة يوم اخلميس املوافق  ،3101/5/33حيث تنافس على هذه املقاعد املقررة ( )78طالب ًا
وطالبة من مجيع كليات وأقسام اجلامعة ليشغلوا ( )11مقعداً ،وقد أكد الدكتور عميد شؤون الطلبة حرص اجلامعة على إجراء
االنتخابات بشفافية تامة وأجواء دميقراطية وتنافس شريف بني الطلبة ويف أجواء من النزاهة واملصداقية والشفافية التامة،
وقد أوضح أيضاً أنه مت اإللتزام بالتعليمات اخلاصة بهذه االنتخابات واليت وضعتها العمادة حرصاً منها على إظهار العملية
االنتخابية بصورة مشرفة وقد تعاونت كوادر اجلامعة من هيئات تدريسية وإدارية يف اجلامعة إلجناح هذا العرس الدميقراطي
الذي مل يسجل فيه أ ي خمالفة أو اعرتاض من قبل الطلبة املرشحني والناخبني وقد سادت روح املنافسة الشريفة بني املرشحني
الذين تنافسوا على شغر هذا املقاعد .وكان األستاذ الدكتور حممد أمني عواد رئيس اجلامعة قد قام جبولة على مراكز االقرتاع
والتقى جمموعة من املرشحني واملنتخبني وأبدى سروره لسري العملية االنتخابية بكل سهولة ويسر.
أما الطلبة الفائزون باالنتخابات هم :
 .0مالك رضوان عبد الفتاح سارة  /اللغة العربية
 .3ابراهيم برهان ابراهيم  /اللغة اإلجنليزية
 .2افنان طه زكريا حممد  /دراسات التنمية
 .1دميا وائل رمسي احلالق  /التصميم اجلرافيكي
 .5جمد سعيد يوسف ردايده  /التصميم الداخلي

 .6جمد عزام غالب جرار  /الصحافه
 .8ايناس خالد يوسف تفال  /ارشاد نفسي
 .7امحد خالد حسن ابو طوق  /التكنولوجيا احليوية وهندسة اجلينات
 .9عمر رياض ابراهيم العوضات  /الرياضيات
 .01سعد صايل حممود العوامله  /احملاسبة
 .00ابراهيم عدنان ابراهيم الباز  /احملاسبة
 .03عبد الرمحن حممد عماد علي الزغول  /احملاسبة
 .02العباس خالد حممود مرعب  /احملاسبة
 .01امحد هاني حممد ابو فارس  /العلوم املالية واملصرفية
 .05خالد مجال عبد الرمحن يوسف  /إدارة األعمال
 .06مهند فيصل حسن ابو سردانه  /التسويق
 .08حممد زياد امحد ابو صبح /إدارة نظم وشبكات
 .07عمرو عبد اهلل عبد احلافظ عساف  /إدارة املستشفيات
 .09امحد نزار حسني الكوامله  /اإلدارة الفندقية
 .31حممد مجال فرج دعيس  /احلقوق
 .30اريج نصري عبد اهلادي ابو داود  /الصيدلة
 .33امحد حممد موسى جاسم  /الصيدلة
 .32حممد اجمد شحاده محزه  /الصيدلة
 .31حممد امساعيل حسناتو  /الصيدلة
 .35رنا رمضان عاطف الشيخ قاسم  /الصيدلة
 .36حممود عالن حممود محد  /هندسة كهربائية
 .38ابراهيم حممد ابراهيم ابو زعنونه  /هندسة ميكانيك
 .37معتصم وليد علي مقدادي  /هندسة حاسوب
 .39امساعيل فواز عبد اهلل املناصره  /هندسة ميكاترونيكس
 .21موسى هشام عبد الرمحن قعقور  /هندسة اتصاالت
 .20اسامه نضال وجيه قبها  /هندسة معمارية
 .23فيصل امحد حممود ضو كساب /هندسة معمارية
 .22عثمان حممود عثمان امسري  /هندسة مدنية
 .21عبد اللطيف صالح الدين داود موسى /هندسة مدنية

 .25نضال كامل حممد العارضه /هندسة مدنية
 .26امحد جهاد عبد الفتاح يونس  /هندسة برجميات
 .28عليان حسن عليان عالن  /نظم معلومات إدارية
 .27عبد اهلل حممد سعيد صدقي لطايفه  /علم احلاسوب
 .29جواد حسني يوسف ابو الوفاء  /أنظمة املعلومات احلاسوبية
 .11حممد خالد امحد سلمان  /متريض

