
  فيالدلفيا تزھو بتخريج كوكبة من طلبتھا
  

دة من  ة جدي وسط مظاھر الفرح والمحبة وأھازيج السرور، احتفلت جامعة فيالدلفيا بتخريج كوكب
دكتور  تاذ ال الي األس ة مع ة الجامع وج الحادي والعشرين من طلب ل تخريج الف طلبتھا. ورعى حف
ى  ادى عل رى مواكب الخرجين تتھ ر عن سعادته وھو ي ذي عب ة ال مروان كمال مستشار الجامع

  ريج مھنئاً لھم وألھاليھم بھذا اإلنجاز ومتمنياً لھم النجاح والتوفيق في حياتھم القادمة. منصة  التخ
  

ھادات  ة الش يس الجامع الم رئ ز الشيخ س دكتور معت تاذ ال لم األس رح األھل وسرورھم س ووسط ف
ان.  ان ومك ة في كل زم للخريجين حاثھم على العمل المنتج بكل كفاءة واقتدار رافعين اسم الجامع

ا وألقى الدكتور مصطفى الجالبنة عميد شؤون الطلبة كلمة في الحفل قال فيھا:  ھذه جامعةُ فيالدلفي
ين  بِة الملتحق ا وبنس ِة خّريجيھ ا ونوعي اءِة برامِجھ درةُ الجامعاِت الخاصِة األردنية ومتصدرتُھا بكف

ا  منھم بسوِق العمِل داخَل الوطِن وخارَجهُ تدفُع للوطِن بكوكبٍة جديدٍة من وا منھ ذين نھلُ انِھا ال فرس
م  دفُع بھ ِل المسؤوليِة. ت ى تحمِّ ادرين عل العلَم والمعرفةَ، والذين ُصقلْت شخصياتُھُم ليكونوا شباباً ق
زٍة  ى داَر ع ألردنِّ أن يبق يَن ل رٍق. متمن تقبٍل مش وى ومس ِل أردنٍّ أق ن أج ين م اةً حقيقي وا بن ليكون

 ً أُل هللاَ أن  ومنعٍة ومالذاً لكلِّ المظلومين وعصيا ذي نس ِة ال على كلِّ الطامعين بقيادِة صاحِب الجالل
هُ وملَكهُ.   يحفظَهُ ويديَم عزَّ

  
ة  اء الھيئ داء وأعض رئيس والعم ارا ال اء ومستش س األمن اء مجل ن أعض دد م ل ع ر الحف حض
ل في الجامع ة الخريجين األوائ ي أسماء الطلب ا يل ة: التدريسية واإلدارية وأھالي الخريجين. وفيم

ي ير حسن القيس ا نعمت بش ة وآدابھ ة العربي رات، اللغ د نم ود احم ده محم ة رفي ات التنمي ، دراس
ين ، رانيه مثنى عبد الكريم التصميم الجرافيكي، اللغة اإلنجليزية وآدابھا عائشة منيب فھد جرن حن
اخوري، التصميم الداخلي ابراھيم محمد عمرو ة وھ رنيم محمد رياض ف ا الحيوي ندسة التكنولوجي

ي ظاھر جوابره، الجينات ه عل ي عيسى، الرياضيات حليم د بن ور تركي محم ة  ن المحاسبة باللغ
ة ب، العربي راھيم الخطي الل اب راھيم ب ة اب ة االنجليزي بة باللغ ماعيل ، المحاس اني اس ھيب ھ ص
اال سھيل، ادارة االعمالب صدام حسين علي عبد ربه حاز، العلوم المالية والمصرفية العداربه  دي

ـال الرا بسام حسن الفريحات، التسويق محمد المصري ـكات األعم ايز ، إدارة نظـم وشب ا ف راني
ه، ادارة المستشفيات احمد رضوان زار حسين الكوامل د ن ة  و السياحية احم ظافر ، االدارة الفندقي

ابي وق محمد عبد الھادي ال صوفان االحب ان صالح طه الصورى، الحق وار ، الصيدلة بي ماجد ن
د ، الھندسة الميكانيكية ابراھيم داود سليمان دوحل، الھندسة الكھربائية ماجد الدروبي د عب ه يزي لين

ر و عم رحيم اب وب ال ة الحاس د، ھندس ن محم ادي حس عد هللا ف اترونكس س ة الميك ى ، ھندس موس
د مشعل، ھندسة االتصاالت و االلكترونيات رياض الناصير ارة سيرين شريف محم ، ھندسة العم

ة وليد عبد الرحيم فارس احمد دواليب، الھندسة المدني ود ال ر محم ات سامر زھي ، ھندسة البرمجي
وبيه علي حسن علي الخطيب، علم الحاسوب صھيب محمود علي غرير ، أنظمة المعلومات الحاس
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