
ي فيالدلفيا
 
 احتفالية ومعرض لطلبة الجالية المرصية ف

 

 
 

ي جامعة فيالدلفيا احتفالية هي األوىل لهم بحضور  أقام
 
طلبة الجالية المرصية ف

محمد األستاذ الدكتور معت   الشيخ سالم رئيس الجامعة وسعادة المستشار محمد 

ي قنصل المحمود 
 
ي عمان.  جمهورية مرص العربيةسفارة ف

 
 ف

وتضمنت االحتفالية كلمة القاها سعادة المستشار محمد محمود الذي عتر فيها عن  

ي عمان 
 
ي هذه المناسبة ونقل تحيات سعادة السفتر المرصي ف

 
سعادته لوجوده ف

طلبة من ابناء الجالية، كما ثّمن الدور الذي تقوم به الجامعة من الالدارة الجامعة و 

 .  رعاية واهتمام للطلبة المرصيير 

ي الجامعة الدكتور مصطق  الجالبنة كلمة وره بد
 
رحب  الق  عميد شؤون الطلبة ف

ي ربوع  جامعة فيالدلفيا وقدر لهم 
 
حرصهم عىل فيها باركان السفارة المرصية ف



وأكد عىل أن الطلبة المرصيون يعاملون معاملة الطلبة  ،وجودهم بير  ابنائهم الطلبة

ون .  االردنيير  سواء بسواء وهم طلبة متمتر 
ً
 اداء وسلوكا

ي كلمة لممثل طلبة الجالية المرصية ابراهيم عبد المطلب رجب أكد عىل عمق 
 
وف

ي تعانق ربوع األردن ونشاىم األردن وعتر عن  ةالروابط بير  مرص ارض الكنان
الت 

سعادته باقامة هذه الفعالية وعن شكره وتقديره لرئاسة وارسة الجامعة عىل تسهيل 

ي ستتكرر مرات عديدة باذن هللا ، كما شكر اركان السفارة عىل اقامة هذه الفعالية ال
ت 

حرصهم عىل الحضور ولزمالئه من ابناء الجالية المرصية وابناء الجاليات العربية 

ي انجاح هذه الفعالية. 
 
 األخرى الذين ساهموا بشكل ممتر  ف

ي مرص ومنها 
 
واشتملت الفعالية عىل عروض مرسحية ومعارض ابرزت الثقافة ف

ي ا
 
لحضارة الفرعونية ومقتنيات متحف الفن االسالىمي وابرز الشخصيات القيادية ف

مرص من رؤساء سابقير  وادباء وكتاب ورجال دين ورياضيير  ، كما اشتمل المعرض 

ي تاريخ مرص وعن الخطاطير  المرصيير  
 
ات متعاقبة ف عىل حىلي مرص من خالل فت 

ي مرص بع
 
د فتح االسالم وابرز المعرض اهم المعالم الذين بدأوا الكتابة باللغة العربية ف

ي مرص ودور العبادة االسالمية والمسيحية ، كما تضمنت االحتفالية 
 
السياحية ف

 الشعبية المرصية.  لألكالتاستعراض 

 وحرص  االحتفالية األستاذ الدكتور محمد عواد مستشار الرئيس والدكتور ابراهيم

ي  بدران مستشار الرئيس للعالقات الدولية وسعادة المستشار احمد رفعت الشوربجر

ه عدد من العمداء  ي للسفارة ، كما حرص 
ي السفارة والمستشار القانون 

 
نائب القنصل ف

 واعضاء الهيئة التدريسية وحشد كبتر من الطلبة. 

ي نهاية االحتفال تم تبادل الدروع التذكارية
 
 وف


