فيالدلفيا تحتفل بتخريج كوكبة جديدة من طلبتھا

احتفلت جامعة فيالدلفيا بتخريج كوكبة جديدة من الدفعة الثانية من الفوج الحادي
والعشرين من طلبتھا ،ورعت السيدة ليلى شرف رئيسة مجلس أمناء جامعة فيالدلفيا
االحتفال الذي أقيم في الصالة الرياضية في الجامعة بحضور األستاذ الدكتور معتز
الشيخ سالم رئيس الجامعة ،وعدد من أعضاء مجلس األمناء ومستشار الرئيس وعمداء
الكليات وأعضاء الھيئة التدريسية فيھا والدوائر اإلدارية وأھالي الخريجين.
وقام األستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتسليم الخريجين شھاداتھم وسط أھازيج الفرح
والسرور .وھنأ رئيس الجامعة الخريجين وذويھم حاثھم على أن يكونوا بناة خير وفالح
وأن يساھموا في بناء المجتمع بكل كفاءة واقتدار كما أعدتھم الجامعة وصقلتھم وعززت
فيھم روح اإلبداع واحترام الرأي والرأي اآلخر من أجل أن يكملوا مسيرتھم الحياتية
أينما تواجدوا في شتى أنحاء المعمورة نھجھم التميز واألمانة والعدالة واالستقامة
والخلق القويم تحت ظل حضرة صاحب الجاللة الھاشمية الملك عبدﷲ الثاني بن
الحسين أعز ﷲ ملكه .

وفي الحفل قال الدكتور مصطفى الجالبنة عميد شؤون الطلبة :ھذه جامعة فيالدلفيا درة
الجامعات الخاصة األردنية ومتصدرتھا بكفاءة ونوعية برامجھا وخريجھا وبنسبة
الملتحقين منھم بسوق العمل داخل الوطن وخارجه تدفع للوطن بكوكبة جديدةً من
ُقلت شخصياتُھُم ليكونوا شبابا ً
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ھذا وبلغ عدد الطلبة الخريجين  412خريجا ً وخريجة من مختلف كليات وأقسام
الجامعة ،وفيما يلي أسماء الطلبة األوائل :محمود صالح بغدادي اللغة العربية وآدابھا،
ھناء جميل خليل زعترة دراسات التنمية ،لين يوسف عبد الفتاح عويضه اللغة
اإلنجليزية وآدابھا ،اكرام محمد عبده رشايده التصميم الجرافيكي ،اكرام عامر "محمد
سعيد" بيان التصميم الداخلي ،خير ﷲ انور فرج العبدالالت التكنولوجيا الحيوية وھندسة
الجينات ،بيان رافع اسماعيل ابازيد الرياضيات ،سرى عمر ذيب عزايزه المحاسبه
باللغة االنجليزية ،مرام محمد رمضان علي المحاسبه باللغة العربية ،نتلي محمد عمر
جنكات العلوم المالية والمصرفية ،تسنيم تيسير احمد االحمد ادارة االعمال ،عبد الرحمن
محمد مھند السبيعي التسويق ،ايالف جميل صالح النمر إدارة نظـم وشبـكات األعمـال،
سعديه عبد القادر حسن علي ادارة المستشفيات ،محمد ناصر علي محمد اللواء الحقوق،
فاطمه يوسف حسن مكي الصيدلة ،براء صالح عبد الفتاح ابو الجود الھندسة
الكھربائية ،محمد نبيل شحاده ابراھيم ابو زيد الھندسة الميكانيكية ،ھيثم جھاد حامد
االضم ھندسة الميكاترونكس ،بتول محمد ايمن الصباغ ھندسة االتصاالت و
االلكترونيات ،محمود رياض محمود خليل ھندسة العمارة ،رغده فخر الدين ابراھيم
شراره الھندسة المدنية ،شھد عبد الكريم جميل العكيد ھندسة البرمجيات ،عبد الحميد
محمد عبد ﷲ نظم المعلومات االداريه ،اسالم كاظم اسعد شاورعلم الحاسوب ،ربيع
جمال محمد حامد التمريض .

