
 احتفالية تكريم المتفوقين 

 9102  ومن خريجي الجامعات للعام HSCفي االمتحانات العامة 

 

ومنتدى الجامعيين العراقي االسترالي ممثال " يين في استراليا ونيوزلندا جمعية االكاديميين العراق" نظمت 

باللجنة االكاديمية ولجنة الشباب احتفاليتهما السنوية في االحتفاء وتكريم المتفوقين من طلبة االمتحانات العامة 

 .الماضيوذلك على قاعة ستارتز في نادي الماونتيز مساء االحد  9102ومن خريجي الجامعات للعام 

حضر االحتفالية جمهور كبير غصت به القاعة بحضوررسمي بارز تقدمته السيدة آن ستانلي عضوة البرلمان 

وعمدة ليفربول ممثلة بنائبها السيد علي كرنيب والسيد ناثان هاكرتي عضو بلدية " وراوا " الفدرالي عن منطقة 

ي باالضافة الى وفد من جمعية الصابئة المندائية مع لفربول والسيدة كارمن الزار رئيسة مركز الموارد االشور

 .االعالمي خليل الحلي رئيس تحرير جريدة العهد 

افتتح االحتفالية عريفها الناشط اميل غريب الذي رحب بالحضور ثم دخلت مجاميع المتفوقين حاملين العلمين 

 .م الوطني االسترالي والعراقياالسترالي والعراقي على انغام موسيقي رائعة اعقبها عرض كل من السال

 :تلى ذلك دعوة عريف االحتفالية الى االستهالل بالكلمات الترحيبية 

القاها الزميل المهندس االستشاري هاني  -" جمعية االكاديميين العراقيين في استراليا ونيوزلندا " كلمة . ١

 .كوركيس عضو هيئتها االدارية

 .القتها رئيسة المنتدى د بشرى العبيدي -" اقي االسترالي منتدى الجامعيين العر" كلمة . ٢

 "وراوا " النائب الفيدرالي عن  -" آن ستانلي : كلمة السيدة . ٣

 كلمة عمدة لفربول القاها نائب العمدة السيد علي كرنيب. ٤

بعدها بدأت مراسيم تكريم المتفوقين التي تناوب على تقديم دروع التكريم وهداياه فيها الضيوف الرسميين مع 

 .تقديم كل من المتفوقين كلمة موجزة عن نفسه

تلى لك فقرة تصوير المتفوقين جماعة وفرادا مع الضيوف الرسميين ومع عوائلهم التي اعقبتها فسحة جميلة قام 

كبيرة على انغام موسيقى جميلة ابدع في اختيارها الدي جي المتميز " كيكة " قون سوية بتقطيع خاللها المتفو

 .زياد مقادسي وسط اجواء حميمية مشبعة بالفرح واالبتهاج

 

 :طلبة  المتفوقون ومدارسهم   

 -0 Mary Kate  - 90 .40 Thomas Hassall Anglican College  .  

 -9 Jenna Farhan  - 90.40Clancy Catholic College 

-3 Ashley Gorgees - 91.40 Bossley Park High School 



- 4 Mohammad Taee -91.40 Alpha Omega Senior College 

- 5 Maria Al-Faris - 91.60 Mary Mackillop Catholic College 

 - 6 Andrew Barkho-  94.25 St Narsai Assyrian Christian College   

- 7 Amanda El-Dreihi- 94.25 Bossley Park High School 

- 8 Fahad Al-Maree-94.50 All Saints Catholic Senior College 

- 2 Abdolh Alshamlaan-95.35 Al Faisal College 

 - 01 Esho Dinkha-95.40 St Narsai Assyrian Christian College. 

 - 00 Manar Al-Ogaidi95.50 Bonnyrigg High School 

 - 09 Zienah Al-Thifairy- 95.80 Alpha Omega Senior College  

  - 03 Dalia Al-Rabeeah-96.50 Alpha Omega Senior College 

 -  04 Zeineb Fozan- 96.85 Amity College High School. 

 - 05 Luke Lazar- 97.35 Freeman Catholic College 

 - 06 Yara Alkhalili- 97.45 Newstead College 

 - 07 Sarah Al-Thifairy- 97.70 Alpha Omega Senior College . 

 - 08 Adeeb Jirjis- 98.10 The King’s School 

 - 02 Abraham Takriti-  98.20 Good Samaritan Catholic College  

 -91 Omer Taha-99.20 Alpha Omega Senior College  

 - 90 Musa Musa- 99.25 Freeman Catholic College  

  

 خريجوا الجامعات وجامعاتهم  

 -  0 Fadi ThabetBachelor of Engineering (Honours)  - Wollongong University 

 -  9 Mary Mina-Bachelor of Law (Juris Doctor)  -  Sydney University 

 - 3 George Telo-Bachelor of Design in Architecture - UTS 

 - 4 Raghd Hammadi - Bachelor of Medical Science - Western Sydney  

 - 5 Zena Al-Falahi-Bachelor of Oral Health in Dental Science - Griffith University. 

 - 6 Firas Naji - Master Degree of Arts by Research - Sydney University  



 -7 Yasmin Al-MandawiMaster Degree of Business Analytics - La Trob University 

االحتفالية والتحضير لها امتد اسابيع عدة وضع خاللها الفريق الذي نظمها جهودا كبيرة وكرس الكثير من 

لعبيدي رئيسة منتدى الجامعيين والزميل المهندس بشرى ا .الوقت لها ، وقد تصدر هذا الفريق الزميلة د

االستشاري هاني كوركيس وضم الزمالء رويد السمعاني ومي زهير جميل وجليل دومان و حسن الناصري 

 .وسميرة علي و امل الحمداني وسارة قمبر أغا و دمحم الجنابي والشابة سالي شاكر

وجهان بجزيل االمتنان وعظيم التقدير لهوالء الزميالت جمعية االكاديميين العراقيين ومنتدى الجامعيين يت

 :والزمالء وتمتد بهذا الشكر والتقدير الى الجهات الداعمة لالحتفالية 

 Platinum Sponsor: 

      - KorkisConsultingEngineers 

 Silver Sponsors: 

  ARCADE Design & Construction 

  Cube Design Studio 

  Airflow International 

  RN Communication 

  Dr Ahmad Alrubaie 

  Dr Bushra Alobaidi 

  Mrs Samar Tarik  

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


