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في مىكب  2102حىٍلُت  22كلمت زئِع حامعت جىوع املىاز التي أللاها ًىم 

جأبين فلُد ألاطسة الجامعُت املسحىم محمد عدهان الصمسلي، أول جىوس ي 

اء وأول عمُد لكلُت العلىم بخىوع...   مخحصل على الدكخىزاه في الفيًز

 

 السحُم السحمانبظم هللا "
 

 شمالئي الافاضل

مايها الحضىز   الكٍس

ص بصُغت املاض ي وهحن هلف الُىم لىىاس ي بعضىا في  أن اكس يما   هخحدث عن عٍص

م امصابىا الجلل في هر سجه ريال الجمع الكٍس اث طُبت عن فلُدها  ًحمل في طٍس ذكٍس

لُت  01الري وافخه املىُت ًىم  عدهان الصمسليمحمد املسحىم   . 2102حٍى

عب، ملهه إو  ي حمع مظيرٍة شاخسٍة بالعطاء كالتي عاػها الدكخىز  أنن الصع
ع
محمد أوف

زحل العلم واملعسفت، زحل املىاكف الىبُلت واملبادئ الثابخت، زحل املحبت الصمسلي عدهان 

م أن ٌعبر بأماهت عن خصال  ُع الخالصت والىفاء الالمحدود، فكُف لهرا الحيز الض

وأخالكُاجه العلمُت  إلاوظاهُتوأحُال بؼسف النهل من كُمه  أحُالفلُدها الري حظُت 

 واملهىُت.

 شمالئي ألافاضل 

م، أيها  الحضىز الكٍس

، حُث شاول حعلُمت الابخدائي طعُدبظُدي بى  عدهان الصمسليمحمد الدكخىز  ولد

ت لخخىج ب  .من معهد كازهى بخىوعؼهادة الباكالىزٍا وجىاصل جفىكه في املسحلت الثاهٍى

على لُىاصل حعلُمه العالي بىفع الكفاءة حتى جحصل فسوظا  إلىطافس جم 

اء ع طىت حامعت الظسبىن من  الدكخىزاه في الفيًز   .0185بباَز

ع وحامعت و  بعد ججسبت علمُت في املسكص الىطني الفسوس ي للبحث العلمي بباَز

كُتكازولُىا بالىالًاث املخحدة  محمال  جىوع إلىى هداء الىاحب الىطنى وعاد لبع  ألامٍس

   .بسطالت هبُلت، حسص على أدائها حتى آخس ًىم في حُاجه
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كمدزض أدائه ألاكادًمي وإلادازي في كل املهام التي جللدها  بخفاهُه فيجميز فلُدها  و 

اء وأطخاذ حعلُم عال وعمُد لكلُت العلىم بخىوع  1مدة  وباحث وزئِع كظم الفيًز

 .طىىاث جم طفيرا لخىوع لدي مىظمت الُىوظكى..

كباز  كأحدكما سجل مؼازكاجه الفعالت في العدًد من املؤجمساث الىطىُت والدولُت 

اءالباحثين في مجال  وحسص املكخباث العلمُت ببحىجه ومؤلفاجه  إجساءوطاهم في  الفيًز

ن أحُال وأحُال منعلى   .الاخخصاصالكفاءاث الىطىُت في هرا  جكٍى

 شمالئي الافاضل،

م  أيها الحضىز الكٍس

عاما  خمظينل به على مدي أكثر من بعُدا عن الخفىق العلمي في كل مجال عم  

الدكخىز  فلد كان ،التي كان ٌؼسف عليها أو ًلىدها املُادًنفي  ه املميزةججظدث خصال

ا للحُاة عدهان الصمسليمحمد  طا للجاهب إلاوظاوي ،محبع ُع  ،ُملدع في  خبيرا ،باصدًلا ط

اصازما في مىاكفه، كما كان  ،عمله علال مفكسا ػغىفا و  معطاء أطخاذاو مثابسا  إداٍز

 .بالعلم

حُاة ملُئت بالعمل والعطاء وإلاطهاماث من  عاغ ،إوظاها هبُالفلُدها كان  

 الصعب اختزالها في بضعت اططس ...

ص اللدًس أ الجامعُت بىاطع زحمخه و العلمُت  ألاطسةفلُد د ن ًخغمع أجمنى من العٍص

 حمُل الصبر والظلىان... هئأحبان ًسشق عائلخه وأصدكاءه وحمُع أو 

 

 ."علُكم وزحمت هللا وبسكاجه والظالم

 


