
 للعام الثالث على التوالي

 " زيتها يضيء "ح مهرجان الزيتون مروان كمال يفتت .د

 

مروان كمال مستشار جامعة فيالدلفيا عن سعادته  أعرب معالي األستاذ الدكتور
البالغة للمشاركة الفاعلة ألكثر من ثالثين جهة من الجمعيات التعاونية ووزارة 

 وكليات  ومؤسسة الشلل الدماغي وطلبة الجامعة ومعاصر الزيتون الزراعة
المهتمة بالزيت والزيتون ومنتجاته لمشاركتها في مهرجان الزيت والزيتون 

الذي تنظمه دائرة المكتبة  "زيتها يضيء "السنوي الثالث الذي حمل عنوان 
 .ومصادر المعلومات في جامعة فيالدلفيا 

الرئيس والعمداء وأعضاء  اومستشاروتجول الدكتور كمال بحضور رئيس الجامعة 
الهيئتين التدريسية واإلدارية والطلبة في أنحاء المهرجان واستمع إلى شرح من 
المشاركين في المهرجان عن فوائد الزيت والزيتون والطرق العلمية والصحية 

 .إلنتاجه



من جهته قال األستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة أن هذا المهرجان 
يأتي في إطار انفتاح الجامعة على المجتمع والمساهمة في تنمية وتطوير 

 .وتحسين قدراته ودعم منتجاته 

الطوباسي مدير عام المكتبة ومصادر المعلومات أن  محمود وقال الدكتور عدنان
المهرجان يجسد الدور الريادي لجامعة فيالدلفيا في خدمة المجتمع ومشاركته 

حيث يظهر ذلك في مشاركة أكثر من ثالثين جهة في في أنشطتها المختلفة 
 .هذا المهرجان السنوي والذي يتزامن مع احتفاالت األردن بالمولد النبوي الشريف 

، معصرة الريموني الحديثة، معصرة وزارة الزراعة :وشارك في المهرجان كل من
، مؤسسة العناية بالشلل جمعية سما العليا الخيرية ،برما الجديدة الحديثة

 ، يات الخيريةجمعية الرائدات الريف ،المدرسة النموذجية للشلل الدماغي ،الدماغي
 جمعية سما جرش الخيرية ،جمعية الشواهد التعاونية ، رواق جرش للثقافة والتراث

اء الجمعية الخضر ،رابطة جراسيا للفنون الجميلة، جمعية روابي جرش الخيرية ،
 ، جمعية جراسيا للسيدات الخيرية جمعية قرية األمل الخيرية،  لحماية الطبيعة ، 

الدكتورة عبير ، 7la Soups & Candlesحال سوبس اند كاندلز  ،هبه يوسف الشعيبي
 جامعة – الصيدلة كلية - الالمنهجية النشاطات /المجتمع خدمة لجنة /شنودة 

فاطمة ، فيالدلفيا جامعة – الزجاجي البيت /ومي المهندسة لنا القد ،فيالدلفيا
، رضا عبد الباقي الزواهرة، Bang Bag Company، ، مها مسامحماهر كساب، حميدان

، اعتدال عبدهللا بني ةأماني صالح الخوالد،  ميسر ابو صالحة، ربا موسى زهران
 .مصطفى

األستاذ الدكتور مروان كمال بتسليم وفي ختام افتتاح المهرجان قام معالي 
 .لمشاركين والمشاركات في المهرجانشهادات المشاركة ل


