رئيس فيالدلفيا يتوج الفائزين بمسابقة مكتبتها الثقافية

أكد الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس جامعة فيالدلفيا على أهمية القراءة
والمطالعة في حياة الشعوب وأثرها في صقل وبناء الشخصية اإلنسانية واإلبداع
والتفكير الجاد والحوار المثمر المفيد.
جاء ذلك خالل الحفل التكريمي الذي أقامته دائرة المكتبة ومصادر المعلومات في
الجامعة لتكريم كوكبة من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية والطلبة الفائزين
بالمسابقة الثقافية التي نظمتها بهدف االقبال والتشجيع على القراءة
والمطالعة والبحث العلمي في الجامعة  ،مشيداً بهذه المسابقة وداعماً لتواصلها
واستمراريتها محفزاً أسرة الجامعة للمشاركة فيها .
وأعرب الدكتور عدنان الطوباسي مدير عام المكتبة ومصادر المعلومات في الجامعة
عن اعتزازه بإطالق هذه المسابقة الثقافية التي تقيمها دائرة المكتبة ألول مرة ،
مباركاً للفائزين ومشجعاً أسرة الجامعة على االقبال على القراءة والمطالعة مذكراً
الجميع بأن أول ما أنزل على سيد الخلق رسول هللا محمد صلى هللا عليه وسلم
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وقال أن القراءة تنمي وعي اإلنسان وطرق تفكيره وأسلوب حياته فالذين يقرأون
يطورون ذاتهم ويبدعون وينتجون وينجزون وينطلقون إلى رحاب الحياة بكل ثقة
وقوة واقتدار .
وفيما يلي أسماء الفائزين بالمسابقة التي حضرها مستشار الرئيس للعالقات
الدولية معالي الدكتور إبراهيم بدران وعدد من المسؤولين في الجامعة:
اعضاء الهيئة التدريسية  :األول  :السيد رمزي خالد الغزوي  ،الثاني  :د .مروان
عبد الرحيم العالن  ،الثالث  :د .رحمة عبد القادر الدقة  ،الرابع  :د .وليد
سليم الكيالني  ،الخامس  :د .شهاب احمد السويدي  ،السادس :السيد
حمزه ابراهيم النادي .
أعضاء الهيئة اإلدارية  :األول  :السيد زهير توفيق الخليلي  ،الثاني  :السيد
فراس علي القطامين  ،الثالث :اْلنسة اسراء محمد ابراهيم  ،الرابع  :االنسة
تقي محمد زغول  ،الخامس كل من

 :السيدة الهام عبد الحافظ مفضي،

االنسة ريما محمد الرمامنة  ،االنسة ديمة عبد الوهاب الصالح ،السيد احمد
قاسم الجيوسي ،السيد مصطفى خليل ابراهيم أبو مسعود .
أما الطلبة  :األول  :غفران عبد الرحيم عبد هللا محمد  ،الثاني  :محمود جمال
محمود عواد  ،الثالث :تغريد مجيد السيد احمد ،الرابع  :يزن حمدان محمود
العدوان  ،الخامس كل من  :حنان محمد علي الحداريس  ،ابراهيم معاذ
سعيد حوا  ،االء عبد الحليم محمد السالمات ،السادس كل من :عمر احمد
موسى المغاربي  ،رؤى عبد الحميد احمد ناصر  ،السابع كل من  :عال خالد
عيد الخوالدة  ،نادية سالم حسين سريه .

