برعاية السيدة ليلى شرف رئيسة مجلس األمناء
فيالدلفيا تحتفل بتخريج كوكبة جديدة من الفوج الحادي والعشرين من طلبتها

احتفلت جامعة فيالدلفيا بتخريج الفوج الثااي والعشاري ما طلبتهاا ورعات السايد ليلا
شرف رئيسة مجلس أمياء جامعة فيالدلفياا االحتفاا الاي أقاي فا الصاالة الرياضاية فا
الجامعااة بحضااور مستشااار الجامعااة وعاادد ما أعضاااء مجلااس األمياااء ومستشااار رئاايس
الجامعااة ويائ ا الاارئيس للشاانو الماليااة واإلداريااة وعمااداء الكليااات والاادوائر اإلداريااة
وأهال الخريجي .
وبارك األستاي الدكتور معتز الشيخ سال رئيس الجامعة للخريجي وأولياء أموره وأسر
الجامعة تخرجه منكدا اعتزاز جامعة فيالدلفيا به وقد أعادته أعادادا تليا بها ليأخايوا
مكايته ويساهموا ف العم الميتج م أج بياء الوط ورفعته واإلعالء ما شاأيه تحات
ظ صاح الجاللة الملك عبدهللا الثاي ب الحسي أعز هللا ملكه .وهيأ الدكتور مصطف
الجالبية عميد شنو الطلبة الكوكبة الجديد ما فرساا فيالدلفياا الايي يهلاوا ميهاا العلا

والمعرفة واليي صُقلت شخصيا ُت ُه ليكوياوا شابابا قاادري علا تحمِّا المسانولية رافعاا
لمقا سيديا صاح الجاللة وول عهده األمي أسم آيات الوالء وااليتماء.
وبعااد يلااك قااا األسااتاي الاادكتور رئاايس الجامعااة بتساالي الطلبااة الخااريجي شااهاداته وسااط
أهازيج الفرح واليجاح .هيا وقد بلغ عدد الطلبة اليي ت تخريجه  490طالبا وطالبة م
مختلف كليات وأقسا الجامعة وفيماا يلا أساماء الطلباة الخاريجي األوائا  :سايف محماد
احمد العزه ماجستير اللغة االيجليزية وآدابها مرتض حسي علا حسا ماجساتير اللغاة
العربية و ادابهاا هااي الفا يوساف الشاطرات ماجساتير هيدساة الميكااتروييكس محماد
اكر ايو الرواشده ماجستير عل الحاساوو أماا أوائا درجاة البكاالوريوس ها  :حياي
عل عوده عوده التصمي الجرافيك محمد ايم العبار التصامي الاداخل يسار محماد
سكر اللغة اإليجليزية وآدابها ايياس محمد عاياد اباو خارو اللغاة العربياة وآدابهاا كياده
بهجاات يحي ا الخوالااده دراسااات التيميااة يااور الاادي وليااد يوسااف عباادالجواد التمااري
يرفي فوز حس يج الحقاو صافاء موفا خيار هللا الصايدلة القاسا حماد هللا يوساف
ابوعرقاااو التكيولوجياااا الحيوياااة وهيدساااة الجيياااات والء عباااد هللا القاسااا الرياضااايات
صابري محمد كري عبد ابو راشد ادار االعما مهيد محماود اساماعي الدساوق ادار
المستشاافيات ربي ا ميااير ودي ا عااواد االدار الفيدقيااة و السااياحية محمااد حسااي جمااا
الطاهر التسوي عال ثروت احمد سيو العلو المالية والمصرفية محماد سامي مصاطف
خلف المحاسبة باللغة االيجليزية وقاص سعد عبد الجبار المحاسبة باللغة العربية عاري
خالد عبد هللا مواس إدار يظو وشبوكات األعموا جهاد محماد عاواد هيدساة االتصااالت
و االلكتروييااات احمااد ربحا احمااد يوفا الهيدسااة الكهربائيااة عبااد الاارزا محمااد احمااد
ييا الهيدسة المديياة عبادالهاد عباد الغيا عباد هللا ساالمه الهيدساة الميكاييكياة ساامر
يوسف قائد سعيد هيدسة الحاساو عباد الكاري ساليما عباد الارحي الساليما هيدساة
العمار عالء عل صال حمامره هيدسة الميكاترويكس يسري هيث عباد العزياز خيفار
عل الحاسو ام رفي توفي محمد هيدسة البرمجيات .

