
 
 

 جامعة فيالدلفيا تكرم أوائل خريجي الفوج الحادي والعشرين
 

 
  

 
تحت رعاية األستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة فيالدلفيا 

) .  وقد استھل  2014/2015حفل تكريم للطلبة المتفوقين وأوائل الفوج الحادي والعشرين ( 
الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقت الطالبة نور بغدادي كلمة الطلبة المتفوقين نيابة عن 

 .مالئھا الخريجين، ثم تلتھا كلمة الجامعة ألقاھا األستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم ز
 

وقد عّبرت الطالبة عن سعادتھا وسعادة زمالئھا بھذا التكريم قائلة ( إنما تقاس األمور 
بخواتيمھا، وتوزن األعمال بتمامھا، وقد مّن هللا علينا بأن نكون أوائل الفوج الحادي 

غتنم ھذه المناسبة ألتوجه ببالغ الشكر والتقدير لجامعتنا الحبيبة جامعة فيالدلفيا والعشرين، فأ
لقاء ھذه اللفتة التكريمية الكريمة ) وأردفت قائلة ( في أحضان فيالدلفيا نھلنا معرفة متميزة 
ً ومعرفة علمية وبحثية حيث تلقينا ذلك على أيدي نخبة من  ً رفيعة وعلوما وسلوكيات وأخالقا

اتذة األجالّء، تعلمنا تحمل مشاق البحث العلمي والتحلي بروح الصبر والتخلي عن األنا، األس
 .(ومصاحبة  الكتاب بوصفه خير جليس ونعم صديق



 
ثم ألقى األستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة كلمة رحب فيھا بجميع الطلبة 

ل ( إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن المتفوقين وأھاليھم وھنئھم بھذا التفوق واإلنجاز وقا
ألتقي بكم اليوم في ھذا الحفل الذي تضلع بتنظيمه عمادة شؤون الطلبة لتكريم أوائل الفوج 
الحادي والعشرين من خريجي جامعة فيالدلفيا ) كما تحدث عن خطط الجامعة اإلستراتيجية 

تنفيذية توجه المھام والواجبات  التي تستند إلى رؤيتھا وفلسفتھا حيث تبلورت أھدافھا في خطة
لجميع القائمين على تنفيذھا، وحددت مؤشرات األداء التي يتم استخدامھا كمعايير لتقييم التنفيذ 

 .وتوضيح مسار العمل في  الجامعة 
 

ً لتحقيق أفضل المخرجات وحرصھا على  كما تحدث من خالل كلمته عن سعي الجامعة دوما
لنھوض بمستوى الطالب من خالل توفير أفضل الفرص التي تساعد اإلرتقاء بنوعية التعليم وا

الطالب على بناء شخصيته وتطوير قدراته العلمية والعقلية وإطالق طاقاته اإلبداعية حتى 
ً وعالمياً. وفي نھاية  ً وإقليميا يكون قادراً على مواجھة تحديات ومتطلبات سوق العمل محليا

لجامعة بتوزيع الشھادات والدروع التقديرية والتذكارية على الحفل قام األستاذ الدكتور رئيس ا
الطلبة المتفوقين. وحضرالحفل مستشارا الرئيس والسادة العمداء وعدد من أعضاء الھيئة 

 .التدريسية وأھالي الطلبة  ومجموعة من طلبة الجامعة
 

 


