
 رئيس فيالدلفيا يتوج الفائزين بمسابقة مكتبتها الثقافية

 

راءة قيس جامعة فيالدلفيا على أهمية الأكد الدكتور معتز الشيخ سالم رئ
اإلنسانية واإلبداع وب وأثرها في صقل وبناء الشخصية والمطالعة في حياة الشع

 .يدفكير الجاد والحوار المثمر الموالتف

التكريمي الذي أقامته دائرة المكتبة ومصادر المعلومات في جاء ذلك خالل الحفل 
الجامعة لتكريم كوكبة من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية والطلبة الفائزين 

تشجيع على القراءة البالمسابقة الثقافية التي نظمتها بهدف االقبال و
اعمًا لتواصلها ، مشيدًا بهذه المسابقة ودوالمطالعة والبحث العلمي في الجامعة 

 .واستمراريتها محفزًا 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 ، 
مباركًا للفائزين ومشجعًا أسرة الجامعة على االقبال على القراءة والمطالعة مذكرًا 

سيد الخلق رسول هللا محمد صلى هللا عليه وسلم  الجميع بأن أول ما أنزل على



ِذي َخَلَق  قوله تعالي  َك الَّ ْنَساَن ِمْن َعَلق    اْقَرْأ ِباْسِم َربِّ اْقَرْأ   َخَلَق اْْلِ

ْكَرم   َك اْْلَ َم ِباْلَقَلِم   َوَربُّ ِذي َعلَّ ْنَساَن َما َلْم َيْعَلْم   الَّ َم اْْلِ    َعلَّ

وب حياته فالذين يقرأون نمي وعي اإلنسان وطرق تفكيره وأسلالقراءة ت أن وقال
يطورون ذاتهم ويبدعون وينتجون وينجزون وينطلقون إلى رحاب الحياة بكل ثقة 

 .وقوة واقتدار 

وفيما يلي أسماء الفائزين بالمسابقة التي حضرها مستشار الرئيس للعالقات 
 :سؤولين في الجامعةالدولية معالي الدكتور إبراهيم بدران وعدد من الم
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