
 في المتميزات السيدات من نخبة تكرم فيالدلفيا مكتبة
 المختلفة المعرفة حقول

 
 بتكريم فيالدلفيا جامعة في المعلومات ومصادر المكتبة دائرة احتفلت
 األستاذ وقال.المختلفة المعرفة حقول في المتميزات السيدات من نخبة

 من لمجموعة التكريم هذا أن الجامعة رئيس سالم الشيخ معتز الدكتور
 واالنفتاح التميز في فيالدلفيا جامعة نهج هو المتميزات الوطن سيدات
 الفضي بيوبيلها تحتفل والجامعة خاصة لهن وتقديرا   المجتمع على

 الثقافي باألسبوع المكتبة واحتفال الكبرى العربية الثورة مئوية وانطالق
 .الخامس

 ال " : قالت حيث المكرمات كلمة المصري سلوى العين معالي وألقت
 المرأة لتكريم ومبادرتكم الكريمة لفتتكم المكرمات وأخواتي يفوتني
 بمكانة منكم اعترافا   هذه، احتفاالتكم ضمن الغالي وطننا في المتميزة



 حقوقا   المرأة بإعطاء األردني الدستور عليه نص لما وتعزيزا   المرأة
 اللغة أو العرق في اختلفوا وإن ، سواء القانون أمام األردنيون" متساوية

  . " الدين أو

 المرأة لمكانة تعزيز إالا  هو ما ، لنا اليوم جامعتكم تكريم إن " : وأضافت
 المختلفة، القطاعات في وتميزها بقدراتها منكم واعترافا   ، األردنية
 عطائها واستمرار مسيرتها الستكمال أزرها من والشد لها وتشجيع
 مع بيد يدا   ، األردن الغالي وطننا بناء في صالحة لبنة لتكون وتقدمها
 لجامعتكم ونتمنى ، عاليا   ذلك لكم ونقدر نشكركم الرجال، اشقائها
 هللا عبد الملك الجاللة صاحب ظل في ، والنجاح التقدم دوام فيالدلفيا
 . "ورعاه هللا حفظه الحسين بن الثاني

 المكتبة عام مدير الطوباسي محمود عدنان الدكتور قال ناحيته من
 العابق الصباح هذا في البهي بحضوركم نتشرف" :المعلومات ومصادر
 .....عظيم تدرون لو والموقف .... المرأة يدي بين نقف حيث المرأة بأريج
 ... وعنفوانها حضورها بكل ...والسنين األيام امتداد على المرأة عظم
 وغيرتها جمالها ...وحيويتها جاذبيتها وقلقها القها ... وضعفها قوتها

 وقبل ... وكبريائها شموخها ... واحتمالها صبرها .. وعطائها أنانيتها ...
 . "المتدفق الدافق وحنانها وأمومتها حبها وذاك هذا

 السيدات من نخبة نكرم فيالدلفيا جامعة مكتبة في اليوم نحن " : وقال
 التي مبادرتنا من بادرة في األحلى الوطن أنحاء من المتألقات المتميزات

 المستمر الريادي ودورها المجتمع على وانفتاحها الجامعة رسالة تجسد



 على والثانية الخاصة الجامعـات علـى األولى وهي ال كيف .... بخدمته
 واستقرارا   وإنجازا   وعطاء   تميزا   األردنية الجامعة بعد األردنية الجامعات
 المستقبل إلى بشوق تتطلع .. مكانا   للروتين تعرف ال فهي ...وبهاء
 . وتجديدا   ومعرفة علما   للبعيد وترنو

 المكتبة في التزويد قسم رئيس السيد سناء السيدة تلت ذلك وبعد
 الدروع بتقديم سالم الشيخ معتز الدكتور األستاذ وقام المكرمات، أسماء

 : وهن المتميزات للمكرمات التذكارية والهدايا

 المصري سلوى العين معالي -
 خليفات فاتن النائب سعادة -
 البشير هيفاء السيدة سعادة -
 عبيدات هالة الدكتورة العميد -
 العاص سلوى المطربة سعادة -
 أسعد حنان السيدة -
 معوض سميرة السيدة -
 غراغير حنان السيدة -
 الزيادنة دعاء الطالبة -
 غليون أبو عبير الطالبة -

 الرئيس مستشار عواد أمين محمد الدكتور األستاذ التكريم حفل حضر
 واإلدارية التدريسية الهيئتين أعضاء من وعدد الدوائر ومدراء والعمداء
 . والطلبة


