فيالدلفيا حتتفل بتخريج الفوج العشرين من طلبتها

احتفلت جامعة فيالدلفيا بتخريج الفوج العشرين من طلبتها من كلياتها املختلفة على ارض ستادها الرياضي حبضور الدكتور
حسان بدران نائب رئيس جملس األمناء ،مندوبا عن السيدة ليلى شرف رئيس جملس االمناء وحبضورعدد من اعضاء جملس
االمناء واالستاذ الدكتور حممد امني عواد رئيس اجلامعة واسرة اجلامعة .
وبعد دخول موكب راعي احلفل والعمداء واعضاء هيئة التدريس والطلبة القى الدكتور مصطفى اجلالبنة عميد شؤون الطلبة
كلمة يف احلفل قال فيها" :يسعد جامعةُ فيالدلفيا ،أنْ تزفَّ للوطنِ كوكبةً جديدةً من فرسانِها الذين نهلوا منها العلمَ واملعرفةَ،
والذين صُقلتْ شخصياتُهُم ليكونوا شباباً قادرين على حتمِّلِ املسؤوليةِ .تدفعُ بهم ليكونوا بناةً حقيقيني من أجلِ أردنٍّ أقوى
ومستقبلٍ مشرقٍ .وإنه ملن مين الطالع أن يُصادف ختريج هذه الكوكبة من فرسان فيالدلفيا ،واألردنيون حيتفلون مبناسبات
عزيزة على قلوب اجلميع؛ عيد االستقالل ،وذكرى اجللوس امللكي ،ويوم اجليش وذكرى الثورة العربية الكربى ،رافعني ملقام
سيدي صاحب اجلاللة وولي عهده األمني أمسى آيات التهنئة والتربيك ومتمنني جلاللته دوام الصحة والعافية والعز والسؤدد،
سائلني اهلل أن يبقى األردن دار عزة ومنعة عصياً على كل الطامعني".
وبعد ذلك بدات مراسم حفل التخريج حيث قام نائب رئيس جملس االمناء ورئيس اجلامعة بتسليم الشهادات اىل الطلبة
اخلرجيني مهنئني الطلبة وذويهم بالتخرج ومتمنني هلم مستقبال زاهرا وحياة ميسرة يساهمون من خالهلا خبدمة الوطن

واملساهمة يف اعالء بنيانة حتت ظل قيادته اهلامشية اليت نفاخر بها الدنيا واعرب الطلبة واهاليهم عن سعادتهم البالغة
بهذا الفرح واالجناز وس مااهر من البهةة والسرور  .وفيما يلي امساء الطلبة من خمتلف اقسام وكليات اجلامعة :
كلية اآلداب والفنون
 افنان شبيب من اللغة العربية وآدابها
 داليا عيسى امحد برهوم من دراسات التنمية
 اسيل ناام حممد حممود جابر من اللغة اإلجنليزية وآدابها
 عبد اهلل عماد عبد اهلل جاموس من التصميم اجلرافيكي
 ربى حممد عبد السميع ابو عبيد من التصميم الداخلي
كلية العلوم
 ميساء بسام عبد الرمحن القلقيلي من التكنولوجيا احليوية وهندسة اجلينات
 حممد نايف علي رفيع من الرياضيات
كلية العلوم اإلدارية واملالية
 اميان نبيل موسى صاحل من احملاسبة باللغة العربية
 عفاف بدران سليم اليوسف من احملاسبة باللغة االجنليزية
 عدي فرج سلمان ابو مسره من العلوم املالية واملصرفية
 اسراء بالل حممد السيد من ادارة االعمال
 اسامه رياض صربي عينبوسي من التسويق
 امينه حسن عبداهلل ثابت من إدارة ناـم وشبـكات األعمـال
 دعاء هاني امحد الوريكات من ادارة املستشفيات
كلية احلقوق
 ساره حممد رضا موسى يونس من احلقوق
كلية الصيدلة
 اسراء نسيم عبد اهلل ابو صفا من الصيدلة

كلية اهلندسة
 معن عمر سليمان ربعي من اهلندسة الكهربائية
 حممد عبدالرزاق عفيف حنون من اهلندسة امليكانيكية
 معتز ساري سليم القيمري من هندسة احلاسوب
 عماد مروان عمار من هندسة امليكاترونكس
 سالم ذيب حممد السلطي من هندسة االتصاالت و االلكرتونيات
 يارا نهرو ابراهيم عياد ن هندسة العمارة
 بيان عبد الرحيم امحد الديري من اهلندسة املدنية
كلية تكنولوجيا املعلومات
 اسراء يوسف صاحل عبد الغ ي من هندسة الربجميات
 علي حسن حممود شيحه من نام املعلومات االداريه
 حممد خالد رشيد اللحام من علم احلاسوب
 ابراهيم عزمي عطا ابو حميسن من أنامة املعلومات احلاسوبيه
كلية التمريض
 حممود عثمان حممد صاحل من التمريض

