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 الدكتور األستاذ بحضور " تتجدد أجيال : والكتاب المرأة " بعنوان الخامس الثقافي
 التدريسية الهيئتين أعضاء من وجمع والعمداء الرئيس ومستشارا الجامعة رئيس

 . والطلبة واإلدارية

 احتفاالت بمناسبة خاصا   جناحا   ضم الذي المعرض أرجاء في كمال مروان الدكتور وتجول
 الجامعة تطور تجسد فوتوغرافية صور على اشتمل والذي الفضي بيوبيلها الجامعة
 بالكتب خاصة وزاوية ، المجاالت كافة في الجامعة وتطور تقدم تظهر بيانية ورسوما  
 المكتبة دائرة حرصت كما الثقافية، ومجالتها ومنشوراتها الجامعة واصدارات السنوية
 للتوزيع خصص الجامعة اصدارات على يحتوي جناحا   توفير على المعلومات ومصادر
 لمئوية وجناحا    المحلي، المجتمع مع تواصل قنوات وخلق خدمة بهدف المجاني
 من المكتبة ومقتنيات الكبرى العربية الثورة لمسيرة عرضا   تضمن الكبرى العربية الثورة
 اشتمل فيديو وعرض األردن وتاريخ الكبرى العربية الثورة تخص معلومات ومصادر كتب
  .واالستقالل الحرية أفاق نحو ومسيرتها الثورة انطالقة على



 وقواعد واألجنبية العربية النشر دور من مشاركة جهة 35 على المعرض واشتمل
 وجناحا   الثقافة لوزارة خاص جناح على المعرض اشتمل كما اإللكترونية البيانات
 ورئيسها الجامعة مستشار معالي أشاد جانبه من.اليدوية للحرف جرش لجمعية
 حديثة ومعارف كتب من تضمنه وما فيه المشاركة النشر ودور وفعالياته بالمعرض

 .المختلفة المجاالت في

 فعاليات هكذا أهمية على سالم الشيخ معتز الدكتور األستاذ الجامعة رئيس وأكد
 باعتبارها القراءة، خالل من أنفسهم تطوير على وحثهم الشباب تثقيف في ودورها
 القراءة لمحبي مهمة فرصة المعرض يمثل كما والتقدم، المعرفية للتنمية ضرورية
 شتى وفي اللغات بمختلف الكتب من متنوعة مجموعات بين من يناسبهم ما الختيار
 .المعرفة ميادين

 المعرض أن المعلومات ومصادر المكتبة عام مدير الطوباسي عدنان الدكتور وقال
 في المميزات السيدات من كوكبة تكريم فعالياته ومن الخميس مساء حتى سيستمر

 التزويد قسم رئيسة السيد سناء السيدة واعربت. المختلفة المعرفية الحقول من عدد
 الثقافي المهرجان هذا في المتميزة النشر دور بمشاركة اعتزازها عن المكتبة في
 األردنية الثقافية الحركة دعم في وتساهم صدرت التي الحديثة الكتب يبرز الذي

 .العالي والتعليم التربية ومسيرة


