
 فيالدلفيا تزهو بمهرجان الزيتون الرابع جامعة

 

افتتح معالي مستشار الجامعة االستاذ الدكتور مروان كمال مهرجان الزيتون الرابع 

كعادتها كل عام تقيم دائرة المكتبة ومصادر و  .بمشاركة مجتمعية واسعة

ي جامعة فيالدلفيا مهرجان الزيتون السنوي "
 
ءالمعلومات ف ي

" بمشاركة زيتها يض 

ة من عدد كبير من الجمعيات والجهات المهتمة بهذا المجال معالي  أعرب . ممير 

ازه بإقامة هذا المهرجان الذي يؤكد عن  مستشار الجامعة أهمية بالغ رسوره واعي  

ي خدمة المجتمع
 
االستاذ وتجول  .المحلي  هذه الشجرة المباركة ودور الجامعة ف

الدكتور كمال بحضور رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء الهيئتير  التدريسية 

ي المهرجان 
 
ح من المشاركير  ف ي أنحاء المهرجان واستمع إل رسر

 
واإلدارية والطلبة ف

 مية والصحية إلنتاجه. عن فوائد الزيت والزيتون والطرق العل

المهرجان عل أهمية هذا األستاذ الدكتور معي   الشيخ سالم رئيس الجامعة  واكد 

ي تنمية وتطوير وتحسير  ودور الجامعة وانفتاحها 
 
عل المجتمع والمساهمة ف

 قدراته ودعم منتجاته . 

أن جامعة الطوباسي مدير عام المكتبة ومصادر المعلومات  وقال الدكتور عدنان

يالدلفيا تزهو بإقامة هذا المهرجان السنوي حيث شارك فيه هذا العام أكير من ف

وكليات الجامعة  ومعارص الزيتونجهة من الجمعيات التعاونية ووزارة الزراعة  40

ومراكزها وطلبتها والمهتمير  بالزيت والزيتون ومصادر انتاجه .وتعي   دائرة المكتبة 

 منها بأهمية هذه الشجرة 
ً
ومصادر المعلومات بإقامة هذا المهرجان السنوي إيمانا



ي إبراز مصادر المعلومات وتقديمها وتعاونها مع المجتمع المحلي 
 
المباركة ودورها ف

ي المهرجان كلو  باستمرار
 
ي للبحث وزارة الزراعة :من شارك ف

، المركز الوطن 

ي الحديثة، واالرشاد الزراعي 
اث، معرصة الريمون  جمعية ، رواق جرش للثقافة والي 

ية ،جرش للحرف اليدوية ى ، جمعية سما العليا الخير وحدة  –بلدية جرش الكير

جمعية سما ، ية الشواهد التعاونيةجمع ،جمعية الجزازة التعاونية ،تمكير  المرأة

ية ية، جرش الخير جمعية ارض العزم  ،جمعية قرية األمل لذوي اإلعاقة الخير

جمعية ، جمعية شابات المستقبل ،التعاونية الهداهجمعية  ،للتنمية المجتمعية

ية ية، جمعية العيون التعاونية، المبدعات الخير ، جمعية سيدات ساكب الخير

ية  ،فاطمة حميدان، جمعية النحالير  االردنيير   -باسم الخوالدة ، جمعية كفير الخير

ي مصطف  
ي حسا، امل ابو حطب ،فريال بن 

فاطمة  ،وداد النجداوي ،نامان 

ي 
ي ، كف  عربيات،  الشبيف  سحر ، نرسين صايل، ميرس ابو صالحة ، افاق علي الزعنر

ي ال، ر بناتنو ، منتىه حسان ندى، ابو قاسم  جامعة فيالدلفيا.  –بيت الزجاجر

ي ختام المهرجان قام معالي األستاذ الدكتور مروان كمال بتسليم شهادات  
 
وف

ي المهرجان
 
 .المشاركة للمشاركير  والمشاركات ف


