
 

 «والتكنولوجيا العلومجامعة » طلبة مجلس انتخابات في النتائج االولية اعالن

 ج  شدددددتم امددددد  اج   دددددم ااج  ا سددددد فقددددد اندددددت اجلس اتدددددا ا نلددددد اجسودددددا ا لتددددد اج نا  ددددد ا لددددد  ت ا

 ج دددددددددلاج ودددددددددت اج ندددددددددا  ما  ددددددددد اسدددددددددات ا  لمددددددددد اج  سدددددددددتج ا ن مددددددددد اا9/3/2017ج   جفددددددددد ا

ج ندددددددتجرج اجت دددددددتااج سدددددددمال تسخدددددددااج لنلددددددد اج  لمددددددداا  لس اتدددددددا اتوسددددددد اج س لم دددددددا اج لا  ددددددد ا

ا سوا اج  لت .

ج اج لس اتدددددددا انسددددددد  اج   دددددددالما،ا  دددددددتاج ندددددددتج اج ددددددد  س تجتسدددددددسا ااتئدددددددم اج نا  ددددددد ا  دددددددال

 ج سدددددمالتسددددد ا  ج ددددد شاا ما سلدددددااج خاشددددد م اتقمدددددا  ااج وقمقمددددد ا لومدددددا اج  م قتج مددددد اج سدددددمال مشدددددخاا،

ن  ددددد اج  لددددداا تددددد ااج ىدددددالما،ا شدددددمتجاج ددددد اج اج لس اتدددددا اندددددت اتسلددددداف اشدددددتم اتدددددم اج  لتددددد ا

فدددددددماج نا  ددددددد ا فدددددددمالنددددددد جراسدددددددا سخااج  م قتج مددددددد ا ج ل جشددددددد ا ج شددددددد افم ا  ندددددددتجرج ا تموددددددد ا

ا  مسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت ا فتسخدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددااج نا  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .

ا

 ا دددددلا ددددد ا افددددد اج  لتددددد اتس جسدددددم ا وسددددد اجتل  ددددد ال اج نا  ددددد اسس خمددددد ج ااج ددددد  س ت ل ضددددد ا

 ج س لم دددددا اسات ددددد ا خددددد ا  لددددد اج وتمددددد افدددددماج سمددددداتا نلسدددددخ ا ت دددددااسقسضدددددم ا  دددددلوسخ اج سدددددما

اشدددددددددددددددددددددمافدددددددددددددددددددددما ن لخددددددددددددددددددددداالسدددددددددددددددددددددا ا نددددددددددددددددددددد  اج نا  ددددددددددددددددددددد ا  تس اشدددددددددددددددددددددا.

(ا ق دددددددد جا43(ا ا تدددددددد ا  لدددددددد ا 28(ا تشددددددددوااتمددددددددلخ ا 224جلدددددددد اسلدددددددداف ا ا خمدددددددد ج ا جضددددددددا 

ا جئدددددددت (ا14(ا ا ددددددد ا ددددددد ا 16فدددددددا اتا س  مددددددد ا لخددددددداا (ا جئدددددددت اجلس اتمددددددد ،ا36 ددددددد   م افدددددددما 

(ا ت ددددد جا   سدددددتج افدددددماج نا  ددددد ا لسسدددددخملا لددددد اج  لتدددددد ا22جلس اتمددددد ا.اومدددددمال ددددد  اج   دددددا  ا 

   شدددددات  ال تدددددتا ددددد  ا   ددددد افدددددماج  دددددت اج ددددد  لما  م دددددات اج  لتددددد اوقخددددد اج ددددد م قتج مافدددددما

اج سمدددددددددددددددداتا  ىلددددددددددددددددمخ افددددددددددددددددما نلدددددددددددددددد اج  لتدددددددددددددددد ات ددددددددددددددددلاوتمدددددددددددددددد ا  سددددددددددددددددد   م .

ا

ج  لتددددددد اجتسدددددددسا ااشددددددد      مددددددد ا  دددددددتاج ندددددددتج ا  دددددددا اتئدددددددم اج نا  ددددددد اجتسدددددددسا ااج ددددددد  س تا

 ج دددددد  س تاا  مدددددد اشدددددد   اج  لتدددددد اج دددددد  س تا مددددددماج ت سددددددا ام لددددددائتاالدددددد جتا خمدددددد ج ج دددددد  س تا

 لائددددد ا ددددد متا وددددد  اج    دددددا اا  ددددد متاج  ددددد اج ندددددا  ماج ددددد  س تاتجئددددد ا تاتلددددد ا و ددددد اج   دددددت 

اتددددددا ا ج لنلدددددد اج  لمدددددداا  لس فددددددماج   ددددددا  اااج دددددد  جئتا  دددددد تجراج  ا دددددد اج سددددددم ا  تمددددددااج و دددددد ت 

اجرج اج  ست ددددد ا سسدددددخملا خ ددددد اج  لتددددد  ددددد ا ىددددد ا لددددد اج ندددددتاتس قددددد اسدددددمتاج لس اتدددددا ا ج ل ددددد ج

اج لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا تم .

ا

   دددددددد جاا نددددددددتجراجلس اتددددددددا اج خمئدددددددد اا،ا16/3/2017 سدددددددد اسو مدددددددد امدددددددد  اج   ددددددددم اج   جفدددددددد ا

 سدددددس ال ضددددداراج  جتمددددد ا  نلددددد اج  لتددددد اومدددددماسدددددملس  اج  نلددددد ا ددددد اتدددددم ال ضدددددائ اتئمسددددداا

ا. لخمئ اج  جتم 

ا

ا

ا



 :النتائج االولية لالنتخاباتوتالياً 
ا

 اسم الطالب كلية الهندسة الرقم

 
 

 

 

1. 

 

 

 جالل الدين عبد هللا عيسى عبد هللا .1 قسم الهندسة الميكانيكية

 احمد صادق صبري قراقع .1 قسم الهندسة الكيميائيـة

 صهيب فيصل نمر حسين .1 قسم الهندسة الكهربائية

 
 ةـــالمدني الهندسة قسم

 زريقات سليمان صهيب علي .1

 حسين العدمات د الرحيمانس عب .2

 همام باجس اسماعيل البيطار .1 قسم الهندسة الطبية الحيوية

 حازم عبد الحكيم محمد الصالح .1 قسم الهندسة الصناعية

 طارق اسامه صالح العمري .1 قسم الهندسة النوويـــة

 شرف الدين عبد الستار خليل غرايبه .1 قسم هندسة الطيــــران

 اسم الطالب كلية العمارة والتصميم .2

 محمود عصام احمد عبد الحافظ .1 قسم العمارة 

 احمد عمر رضوان رصرص .1 قسم تخطيط وتصميم المدن

 الجنايدةاحسان محمد محمود  .1 قسم التخطيط التواصل البصري

 اسم الطالب كلية الطب البشري .3

  
 

 والجراحة الطب قسم

 ثائر عبد الكريم طه الغزو .1

 عمار سعاده عبد الرحيم ابو سعاده .2

 مد خالد محمود القاعوداح .3

 حمزة خالد اكريم البالسمه .1 قسم االدارة والسياسات الصحية

 اسم الطالب كلية الصيدلة .4

 ا
  الصيدلة قسم

 الصيدلة ودكتور

 احمد نسيم يوسف السنجالوي .1

 مؤيد محمد عطية فرج هللا .2

 النعيمات عال سالم جويعد .3

 اسم الطالب كلية طب االسنان .5

 جاد قاسم رشيد عياد .1 ا



 محمـد وسيم محمـد مروان دنو .2 األسنان طب

 اسم الطالب كلية العلوم الطبية التطبيقية .6

 محمد رضوان محمد الصبح .1 قسم العلوم الطبية المخبرية 

 محمد واصف محمد الوحشات .1 قسم علوم األسنان التطبيقية

 عبد الرحمن غازي احمد المومني .1 العلوم الطبية المساندة قسم

 اسامة ماهر حاووط .1 قسم علــــوم التأهيـــــــــل

 اسم الطالب كلية التمريض .7

 محمد فايز محمد نصيرات .1 التمريض والقبالة 

 اسم الطالب كلية الطب البيطري .8

 احمد عكا خالد حسين عكا .1 الطب البيطري 

 اسم الطالب الدراسات العلياكلية  .9

 ا
 الدراسات العليا

 حمزة عبد السالم محمد قطوس .1

 اسامة عبد الستار محمد سالمه .2

 اسم الطالب العلوم كلية .10

 محمد محمود إسماعيل صالح .1 قسم اللغة اإلنجليزية 

 احمد خالد عيد الخوالدة .1 التطبيقية قسم الكيمـــياء

 محمود مهنا توفيق مراشده .1 قسم الفيزياء التطبيقية

 عمر محمد فايز الشبول .1 قسم الرياضيات

قسم االتقانات الحيوية والهندسة الوراثية والعلوم 
 الجنائية

 معاذ نبيل ضيف هللا الهيالت .1

 اسم الطالب كلية الزراعة .11

 جاسر علي حمدان الزبون .1 قسم اإلنتاج النباتي 

 الكريم الشديفات خالد عاكف عبد .1 قسم اإلنتاج الحيواني

 احمد نعيم صالح الوقفي .1 قسم التغذية وتكنولوجيا الغذاء

 إبراهيم محمد نجيب محمود عقله .1 قسم التربة والري



 اسم الطالب كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات .12

 حمزة حسن سليمان الزعبي .1 سوبقسم هندسة الحا 

 قسم علوم الحاسوب
 عمران محمد حمدان البشابشة .1

 قسم نظم المعلومات الحاسوبية
 حسن كمال حسن عبد العال .1

 قسم هندسة وأمن شبكات الحاسوب
 باسم كمال علي حمد .1

 تاج الدين عطية عوض القرعان .1 قسم هندسة البرمجيات

ا
ا
ا

 

 رئيـس اللجنة العليا لالنتخابات

 عميــــد شـــــؤون الطلبــــــــة
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