جامعة فيالدلفيا تحتفي بتخريج طلبتھا

تحت رعاية معالي السيدة ليلى شرف رئيس مجلس األمناء في جامعة فيالدلفيا وبحضور اعضاء مجلس
األمناء وجمع غفير من أھالي الخريجين أقيم تخريج الفوج الثاني والعشرين /الفصل الصيفي من طلبة
الجامعة وقد سلم األستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة الشھادات للخريجين .
وفي مستھل الحفل ألقى الدكتور مصطفى الجالبنة عميد شؤون الطلبة كلمة الجامعة وقال فيھا :ھذه جامعةُ
جھا ونوعي ِة خرّ يجيھا وبنسب ِة الملتحقين
فيالدلفيا درةُ الجامعا ِ
ت الخاص ِة األردنية ومتصدر ُتھا بكفاء ِة برام ِ
للوطن بكوكب ٍة جديد ٍة من فرسانِھا الذين نھلُوا منھا العل َم
وخارج ُه تدف ُع
الوطن
العمل داخ َل
بسوق
منھم
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
والمعرف َة ،والذين ص ْ
ُقلت شخصيا ُتھُم ليكونوا شبابا ً قادرين على تحم ِِّل المسؤوليةِ .تدف ُع بھم ليكونوا بنا ًة
ب
لنرفع
مشرق .ونغتن ُم ھذه المناسب َة
ومستقبل
أجل أردنٍّ أقوى
حقيقيين من
لمقام سيدي حضرة صاح ِ
َ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ت التھنئ ِة والتبريكِ بمناسب ِة
الجالل ِة الملك عبد ﷲ الثاني ابن الحسين المعظم ووليِ عھد ِه
األمين أسمى آيا ِ
ِ
دار عز ٍة ومنع ٍة ومالذاً
العز والسؤددِ،
ومتمنين لألردنِّ أن يبقى َ
َ
عيد األضحى المبارك متمنين لجاللته دوا َم ِ
ﷲ أن يحف َظ ُه ويدي َم َّ
عزهُ
لك ِّل المظلومين وعصيا ً على ك ِّل الطامعين بقياد ِة صاح ِ
ب الجالل ِة الذي نسأ ُل َ
ومل َك ُه.
وفي الختام ھنأ الطلبة الخريجين وأولياء أمورھم متمنيا لھم التقدم والنجاح في مستقبلھم ،مكرما ً أوائل
التخصصات التالية أسماؤھم :سرين ساري سليم القيمري التصميم الجرافيكي ،معتز محمد ياسين صباغ
التصميم الداخلي ،فراس طارق وليد حميض دراسات التنمية ،رشا حسين محمد غانم التمريض ،زكريا
محمد فوزي بني فضل الحقوق ،االء محمد معتز ريحاني الصيدلة ،نور دالي الدالي التكنولوجيا الحيوية
وھندسة الجينات ،سيف محمد عبد الرحمن الرياضيات ،رائد محمد خليل ابو حرب ادارة االعمال ،تسنيم
عبد ﷲ علي ابو مريم ادارة المستشفيات ،مھند فيصل حسن ابوسردانه التسويق ،منار خالد عبد النبي عقل
العلوم المالية والمصرفية ،وعد خليل ابراھيم مصري المحاسبة باللغة االنجليزية ،شادي احمد محمد جميل
عبد الرحيم المحاسبة باللغة العربية ،عالء اسامه طليمات ھندسة االتصاالت و االلكترونيات ،عبد الرحمن
محمد ابراھيم العداسي الھندسة الكھربائية ،احمد محمد احمد سليمان الھندسة المدنية ،حمزه اكرم الخطبا

الھندسة الميكانيكية ،رھام مالك مصري ھندسة الحاسوب ،روان اسعد صالح شحاده ھندسة العمارة ،دانه
محمد رافت احمد رجب ھندسة الميكاترونكس ،محمد جمعة انور ابو العباس علم الحاسوب ،عالء سليم
يوسف المغربي ھندسة البرمجيات .

