
 

 جامعة فيالدلفيا حتتفل باألعياد الوطنية

 االستقالل واجليش و الثورة العربية الكربى  مبناسبة احتفاالت اململكة بعيد

 

 

 
برعاية األستاذ الدكتور حممد أمني عواد رئيس جامعة فيالدلفيا أقامت عماد شؤون الطلبة سباق 

السننو  الثنا ع ع نر والنا  شناركت فينا فنرق املنطقنة العسنكرية ال نرقية           اخرتاق الضاحية 

واملنطقة العسكرية ال مالية و األمن العام وقوات الدرك وبلدية اربد الكربى وفرقنة امللنع عبند    

املفتوحة بسباق   اهلل الثا ع املدرعة الثالثة . كما أقيمت يف  فس املناسبة بطولة جامعة فيالدلفيا

حية. ويف بادرة هع األوىل على مستوى اجلامعات ويف هاه املناسنبة   ككنريا البطنل    اخرتاق الضا

األرد ع مثقال للعباد  العب املنتخب الوطين بالعاب القوى واحلائز على عدة بطوالت وطنية وعربية 

 . 2102ودولية والا  مثل األردن يف دورة لندن 

 

عميد شنؤون الطلبنة درا اجلامعنة وشن ادة      وقدم مندوب راعع احلفل الدكتور مصطفى اجلالبنة

التقدير للبطل كقديرا جل وده اخلرية يف رفع اسا وراية الوطن يف احملافل الرياضنية عربينا ودولينا.    

وقد عرب العباد  عن عميق شكره وكقديره جلامعة فيالدلفيا على املبادرة الكرمية يف ككنريا  

السنباق قنام الندكتور مصنطفى اجلالبننة بتوتينع       الرياضيني علنى ااناتاك ا املمينزة. ويف   اينة     

 امليداليات والكؤوس على الفائزين .

 

 

 



 كا ت  تائج البطولة على النحو التالع:

 فات الرياضع ضيف اهلل واد مطر.من الفرقة املدرعة الثالثة باملركز األول وامليدالية الاهبية     -0

 املركز الثا ع وامليدالية الاهبيةفات الرياضع أمين كامل من املنطقة ال مالية ب     -2

 فات الرياضع إبراهيا حممد صالح باملركز الثالث وامليدالية الاهبية     -3

 فات الرياضع رأفت الزبون باملركز الرابع وامليدالية الاهبية     -4

 فات الرياضع رامع كركع علع باملركز اخلامس وامليدالية الاهبية     -5

 الل ال عار باملركز السادس وامليدالية الاهبيةفات الرياضع ب     -6

 فات الرياضع امحد عايد فاد  باملركز السابع وامليدالية الاهبية     -7

 فات الرياضع خالد محد  عيد باملركز الثامن وامليدالية الاهبية     -8

 فات الرياضع علع امحد عيسى باملركز التاسع وامليدالية الاهبية     -9

 لرياضع صابر حممد مفلح باملركز العاشر وامليدالية الاهبيةفات ا -01

 
 طالب جامعة فيالدلفيا:   تائج بطولة

 الطالب ليث عياصرة باملركز األول وامليدالية الاهبية     -0

 الطالب عبد الكريا حممد باملركز الثا ع وامليدالية الاهبية     -2

 إبراهيا اجلمل باملركز الثالث وامليدالية الاهبيةالطالب حممد      -3

 الطالب حممد املنسع باملركز الرابع وامليدالية الاهبية     -4

 الطالب مروان الزعيب باملركز اخلامس وامليدالية الاهبية     -5

 
 النتائج اجلماعية:

 فات باملركز األول وكاس البطولة فريق املنطقة العسكرية ال رقية     -0

 فات باملركز الثا ع الفرقة املدرعة الثالثة     -2

 فات باملركز الثالث قوات الدرك    -3


