
 الجامعة وطلبة وإدارٌو أساتذة كرم الدراسة، مقاعد على طالبا األولى محاضرته فٌه تلقى الذي المكان األعمال مدرج فً

 مشاعر فٌها اختلطت أجواء .محبة ودوام وفاء عربون للجامعة رئاسته فترة أنهى أن بعد الطراونة اخلٌف الدكتور رئٌسهم

 وال تكلفا وال زٌفا ال وصدقا وعرفانا وتكرٌما وفاء الحاضرٌن أعٌن حبٌسة بقٌت وأخرى انهمرت ودموع والحزن الفرح

 .والتغٌٌر االستقبال لحظات فً واإلدبار اإلقبال عادتهم جرت من ٌفعل كما ال القلب فً حضروا رٌاء،

 الحضورممن لكل والتقدٌر الشكر من باقات  كلمته فً أزجى دائما وكعادته المنصة على صلبا رجال وقف الذي الطراونة

 بنبضه ٌحس الوطن خندق فً جندٌا وسٌبقى األردنٌة الجامعة على أمٌنا حارسا الدوام على كان أنه مؤكدا كرموه،

  الجامعة ٌغادر لن فهو رئٌسا، منصبه غادر وإن أنه نفسه على العهد الطراونة وقطع.حماه عن وٌذود أوجاعه وٌتلمس

 األردنٌة للجامعة جدٌدا رئٌسا سٌخلفه من بمسٌرة وٌدفع معطاء قرٌبا سٌظل بل طلبته، بٌن و كلٌته فً وإدارٌا أكادٌمٌا

 .العالمٌة مدارج وتدرجها تقدمها طرٌق فً الخطوات ثابتة لتظل متفرقٌن ال مجتمعٌن متفقٌن طلبتها بمعٌة

 استرساله فً أسهمت فٌاضة أحاسٌس من اختلجه ما جراء ترجال كلماته تلفظ الزعبً زعبً الدكتور األعمال كلٌة عمٌد 

 لٌثبتوا وطلبة، وأصدقاء محبٌن وصوب؛ حدو كل من جاءوه حضور فٌه شارك أقٌم الذي التكرٌم حفل أن  مؤكدا لها،

 مناقب إلى مشٌرا الظروف، بٌنهم وحالت المسافات بٌنهم باعدت مهما دربهم لهم ستضًء التً الشعلة سٌظل أنه للطراونة

 .عمان رسالة من والمستمدة الهاشمٌة الرسالة تجسد التً الطراونة وإنجازات

 اإلدارٌة الهٌئة عن باإلنابة لها كلمة فً  الرواشدة مٌساء الدكتورة العامة والعالقات اإلعالم مدٌرة استنهضت جانبها من

 القضٌة تجاه والعروبٌة الرجولٌة ومواقفه والعلمٌة، األكادٌمٌة قبل اإلنسانٌة الطراونة إنجازات حول الحاضرٌن ذاكرة

 التواقة وروحه تواضعه وعظمة حضوره وهج سٌظل الطراونة أن مؤكدة لدعمها، ومنصبه سخرنفسه التً الفلسطٌنٌة

 بجهود فٌها مشٌدا الطلبة عن باإلنابة كلمته ٌاسٌن هاشم الطالب ألقى فٌما .دوما الرائع والعزٌز راسخة، ومحبته نبراسا،

 عن معربا ومشاكلهم، لهمومهم واالستماع معهم التواصل فً المفتوح الباب لسٌاسة واتباعه الطلبة دعم فً الطراونة

 .منصبه تقلده فترة طٌلة الحافلة ومسٌرته ٌنضب لن الذي لعطائه وتقدٌره شكره

 فً وثناء مدحا ألقاه الذي النبطً الشعر بكلمات الحاضرٌن صفوف بٌن الحماسة أشعل فقد الحجاٌا فراس الطالب أما 

 فترة طٌلة اإلنسانٌة فارس بها قام التً القٌادٌة والمواقف الخٌرٌة واألعمال الكرٌمة المناقب واصفا الطراونة، الرئٌس

   .ٌلٌق وبه أرفع منصبا بتقلده جدٌد من علٌه الخٌر بادرة تطل أن الوقت ذات فً متمنٌا رئٌسا، عمله

 قبل من العفوٌة والهتافات التراثٌة األغانً فٌه صدحت حٌث العربً، بالعرس أشبه كان عبٌدات عمر أداره الذي الحفل

 أنه ومؤكدا لهم وتقدٌره شكره عن معربا الجلٌلة، ووقفتهم النبٌلة مشاعرهم شاركهم الذي الطراونة الرئٌس حق فً  الطلبة

 وأكادٌمٌا أستاذا جامعته وفً بٌنهم سٌظل


