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 2017/2018الفصل الصيفي  -والعشرين  الرابعاحتفلت جامعة فيالدلفيا بتخريج الفوج 
مجلس أمناء جامعة فيالدلفيا  الدكتور حسان بدران نائب رئيس وبرعايةمن طلبتها، 

عدد من رئيس الجامعة، واالحتفال الذي أقيم في الصالة الرياضية في الجامعة بحضور 
الدوائر اإلدارية مدراء أعضاء مجلس األمناء ومستشار رئيس الجامعة وعمداء الكليات و

  .وأهالي الخريجين

وبارك األستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة للخريجين وأولياء أمورهم 
وأسرة الجامعة تخرجهم مؤكدًا اعتزاز جامعة فيالدلفيا بهم وقد أعدتهم أعدادًا تليق 
بهم ليأخذوا مكانتهم ويساهموا في العمل المنتج من أجل بناء الوطن ورفعته 

اللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين أعز هللا واإلعالء من شأنه تحت ظل صاحب الج
وهنأ الدكتور مصطفى الجالبنة عميد شؤون الطلبة الكوكبًة الجديدة من  .ملكه

فرسان فيالدلفيا الذين نهلوا منها العلَم والمعرفَة، والذين ُصقلْت شخصياُتُهم 
ِل المسؤوليِة رافعا لمقام سيدنا ص احب الجاللة وولي ليكونوا شبابًا قادرين على تحمِّ

  .عهده األمين أسمى آيات الوالء واالنتماء



 
وبعد ذلك قام األستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتسليم الطلبة الخريجين شهاداتهم 

طالبًا  361هذا وقد بلغ عدد الطلبة الذين تم تخريجهم  .وسط أهازيج الفرح والنجاح
 :أسماء الطلبة الخريجين األوائل وطالبة من مختلف كليات وأقسام الجامعة وفيما يلي

وآدابها، ياسمين عطا سعيد  العربية محمد قسم اللغة هللا عبد الرحيم عبد غفران
 اإلنجليزية العجو قسم اللغة حموده محمد التنمية، سالم الناجي قسم دراسات

جابر  حافظ نزيه النفسي، احمد الطيبي قسم االرشاد شفيق علي وآدابها، شادي
الداخلي،  خربط قسم التصميم تحسين حسين محمد الجرافيكي، مريم مقسم التصمي

 الجينات، مراد وهندسة الحيوية السنوسى قسم التكنولوجيا الصديق حسين فاطمه
العربية،  باللغة ازرق قسم المحاسبة محمد رحال قسم الرياضيات، داليا سالم محمود

 السيد زبير محمد االنجليزية،  هبه باللغة عبدالجابر قسم المحاسبة محمود جهاد براء
 علقم قسم ادارة محمود محمد والمصرفية، عباده المالية محمود قسم العلوم

السليمان قسم  صالح محمود جاموس قسم التسويق، عمرو فايز محمد االعمال، رامي
 قاسم قسم ادارة "محمد صالح مصباح "، شذى ناصر األعمال وشبكات نظم إدارة

السياحية،  و الفندقية العالول قسم االدارة الرزاق عبد سامي خالدالمستشفيات، 
ملوخيه كلية  ميخائيل مناويل الزيادنه كلية الحقوق، ماجده سليمان علي دعاء

برمو قسم  منذر قسم الهندسة الكهربائية، براء سالمه صادر منصور الصيدلة، اسامه
 الحاسوب، رائد قسم هندسة الزغير المنعم عبد مهدي الميكانيكية، احمد الهندسة

الدحدوح قسم  الخلف محمود الميكاترونكس، خالد كمال قسم هندسة محمد سامح
 النواتي قسم هندسة احمد ابراهيم طه االلكترونيات، محمد و االتصاالت هندسة

 البر عبد احمد المدنية، بالل عيد قسم الهندسة امين محمد ايمن العمارة، فاطمه
 المعلومات عورتاني قسم نظم صدقي بالل ، احمد البرمجيات النعمة قسم هندسة

الكيالي  عادل اشحاده سريه قسم علم الحاسوب، احمد ابو رشدي اكرم االداريه، عمر
  .كلية التمريض



 


