
 

1 

 

 

 7102-01-9اإلثنين 

 

 الجامعة العالمية تحتفي بطالبها الخريجين
 خرب لإلعالم

وحضره دوحة احلص  يفيف صرح اجلامعة  7102للعام  العاشرأقامت اجلامعة العادلية حفل ختريج طالهبا 
دلية لعارئيس اجلامعة االشيخ الدكتور عبد الرمحن عماش، نائب رئيس مجعية ادلشاريع اخلريية االسالمية 

ؤساء الدكتور بدر الطبش، عمداء ور للشؤون األكادميية نائب رئيس اجلامعة الدكتور عدنان طرابلسي، 
من أىايل كبري من مدارس اجلمعية وحشد   ومعلمون، مدراء ن يف اجلامعةو األقسام واألساتذة واإلداري

 وأصدقاء اخلرجيني واخلرجيات.

قريه وقال مساحة الشيخ الدكتور حسام قراء اجلامعة العادلية جملس أمناألقى الدكتور طرابلسي كلمة رئيس و 
األول لتأسيسها، مع كِل  اليت آلت على نفسها منذ اليوم ىذه حلظة الوفاء من اجلامعة العادلية" فيها:

ين غ، وتالوعي، وتثقف اإلنسان رطن، أن تكون من الناس وإىل الناس، مؤسسة تنشالَغَيارى يف ىذا الو 
اجلامعُة  ...، ألنو أساس بناء األوطان؛ فاعتنت بالرتبية وبالتعليمفع مداميك صرح الوطناجملتمع، وتر 
 ،األكرب بدأ احللم اإلجناز علميَّنِي وعندما حتقَّق حلم بصرَحنيِ  بدأت يف بريوت ،بمن ذى العادليُة اسم

يات احتادات ا يف كرب و عض صارتو وناد،  يف كل حمفل اجلامعة والنجاحات تتواىل، واسم واتالسن مرتو 
 دوحة احلص على رْبوة ىنا يف روالبص نيْلَء العوصار اإلجناز م ،يةوالعرب اجلامعات العادلية واإلقليمية

ىذه ىي اجلامعة العادلية ... يف بالدنا انَتصب جممٌَّع ضخم للتعليمو ، ا األبيضنشرف على حبر ت خضراء
 ".دالذي زرع فحص واإلداري عليميالطاقم التو  اليت يسعدين أن أقدم التهاين لطالهبا الناجحني
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ىا " شكر فيها اجلامعة إدارة وأساتذة وقال: سم زمالئو اخلرجينيالزيات كلمة بكما ألقى اخلريج حممد ا
جديدة وكلنا أمل أن نبين ونعمر، أن نصلح ونفكر، فهيا بنا للبناء والعمل، وال  مرحلةحنن اليوم نبدأ 

وأىلو من جهدكم، فهم بأمس احلاجة إىل األيدي ادلتعلمة العاملة، ادلثقفة  تنسوا نصيب ىذا الوطن
وأخريا سأبقى فخورا ما حييت أين طالب من اجلامعة  ية.ىم حباجة إىل خرجيي اجلامعة العادلو  ،اخلبرية
 ".العادلية

 . من خمتلف الكلياتسبعة من الطالب ادلتفوقني إىلاجلامعية جائزة محزة صبيدين  مث جرى تسليم

جو من  يفالدكتور طرابلسي الشهادات على اخلرجيني واخلرجيات و حتفال وزع الشيخ عماش ختام اال ويف
 واألىازيج. البهجة

 


