فيالدلفيا تحتفل بتخريج كوكبة جديدة من طلبتها

برعاية السيدة ليلى شرف رئيسة مجلس أمناا اامةاة اليلفلاياا ،احتالا
بتخريج كوكباة اديادة ما
الصالة الرياضاية الا
وعاادف م ا

وياا

أع ااا مجلااس اسمنااا ومستشااار الاارئيس ومستشااار الاارئيس للةليااا
ال

وأع اا الهيةاة التدريساية اليهاا ومادرا الادوائر اإلفارياة

الجامةة وأهال

يساهموا ال

شاهافاههف ولاأ أهاااايج الاارس والساارور.

وذويهف حاثهف على أن يلوياوا بنااة ريار والالس وأن

بناا المجتماب بلاف كااا ة وايتادار كماا أعادههف الجامةاة ولاهلتهف

اليهف روس اإلبداع واحترا الرأ

الرياهية أينما هواادوا ال
وال ا

الخريجي .

رئايس الجامةااة بتساليف الخااريجي

وهنأ رئيس الجامةة الخريجي
وع ا

أيايف الا

الجامةاة بر اور رئايس الجامةاة الادكتور مةتا الشايس لاالف ،

الدولية وعمادا الللياا
والةاملي

الااو الثااي

والةشاري

ما

طلبتهاا ،والاي

الجامةاة

والرأ

اآلرار ما

أااف أن يلملاوا مسايرههف

شتى أيرا المةمورة.

الراااف يااات الاادكتور مصااةاى الجلبنااة عميااد ش ا ون الةلبااة :هاايج اامةااة

اليلفلايااا فرة الجامةااا

الخالااة اسرفييااة ومتصاادرهها بلاااا ة ويوعيااة برامجهااا

ورريجها وبنسبة الملترهي
بلوكبااة ادياادة م ا

منهف بسوق الةمف فارف الوط

الرلاااين ها الاايي

شخصياههف ليلويوا شبابا يافري
حهيهيي

م

وراراه هادالب للاوط

اف والمةرالا واة ،والاايي
يهلااوا منهااا الةلا و

لااهل

ن
ولية .هادالب بهاف ليلوياوا بنااة
هرم نف المسا
على
ِّ

ٍّ
ومسهبف مشرق".
أرفن أيوى
أاف
ٍ
ن

أما أسماء الطلبة األوائل من خريجي الماجستير هم:


مها حامد ابراهيف الجمف مااستير اللغة الةربية و افابها،
عبد هللا ال عارير مااستير اللغة االيجلي ية وآفابها،



مرمد عل



مرمد يريى لالف االيةش مااستير علف الرالاوب.

فيما كانت أسماء أوائل خريجي البكالوريوس هم:
كلية اآلداب والفنون
مرمد عبد الهافر بلالوريوس اللغة الةربية وآفابها،



ايمان هرسي



يور مرمد احمد غايف فرالا



مرمد مصةاى مرمد اللغة اإليجلي ية وآفابها،



ميسون حسي

مرمد المةلق االرشاف الناس ،



لما طارق مرمد حماف التصميف الجرااليل ،



مروج عمار ااموس التصميف الدارل ،

التنمية،

كلية العلوم


ايناس بشير ابراهيف حمدان التلنولوايا الريوية وهندلة الجينا ،



لجا وهيب ابراهيف عدوان الرياضيا ،

كلية العلوم اإلدارية والمالية


ايم



مرمد يولف مرمد ابو رحمه المرالبة باللغة االيجلي ية،



مرمد لةيد المرالبة باللغة الةربية،

وفاع الامه مولى الشلب



ريما لالف حسي



حنان مرمد لةافج الشرافا

الةلو المالية والمصرالية،

لرية افارة االعمات،
التسويق،
إفارة يظاف وشبالا



يسري

ريمون عبد المجيد عبو



التر

هارون مرمد ابو شنب افارة المستشايا ،



رعد وائف منير الرشدان االفارة الانديية والسياحية،

اسعماات،

كلية الحقوق


الرهوق،

ولا مرمد الرا عل

كلية الصيدلة


ريف حس

حديد الصيدلة،

كلية الهندسة


عمير عماف عبد الرحم



مرمد يولف عامر هديب الهندلة الميلاييلية،



لماس مرمد اباايد هندلة الرالوب،



عل عبد الهافر غربات هندلة الميلاهرويلس،



عمرو بدران لليف اليولف هندلة االهصاال



مرمد منير الرايك هندلة الةمارة،



واد طلت حسي

ابو الةةا الهندلة اللهربائية،

و االللتروييا ،

ابر الهندلة المديية،

كلية تكنولوجيا المعلومات


الهيثف هيسير لالح الخ ر هندلة البرمجيا ،
يظف المةلوما



مرموف عماف الصاو



مرمد يولف مرمد رحمه علف الرالوب،

كلية التمريض


م يد امات عةا ابو طالب التمريض.

االفاريه،

