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 البيان الختامي لمؤتمر فيالدلفيا الدولي الواحد والعشرين

 "النقد الحضاري في الوطن العربي"

 م2017 /نيسان 13 – 11

 
عقدت كلية اآلداب والفنون بجامعة فقد عاًما على تأسيس الجامعة،  25مرور بالتزامن مع 

 "النقد الحضاري في الوطن العربي"الدولي الواحد والعشرين بعنوان فيالدلفيا مؤتمرها 
الجامعات العربية  ، من مختلفأكاديمًيا 80 بمشاركة، 2017نيسان  13وحتى  11بين  ما

جامعة ومؤسسة  43التي بلغ عددها  ،ز األبحاث والمؤسساتكوعدد من مرا والغربية
  .قطًرا عربًيا وأجنبًيا 14، توزعت على علمية

األستاذ الدكتور مروان كمال  :ية تحدث فيها كل منوقد استهل المؤتمر بجلسة افتتاح
مستشار الجامعة، واألستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة، والدكتور غسان عبد 

المشاركين، وضيفا  ممثلدكتور كنازة محمد الخالق رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وال
األستاذ الخبير األلماني ن واألستاذ الدكتور فهمي جدعا المفكر الكبير شرف المؤتمر

 .هاينز ثايسنالدكتور 

، بمراجعة وقد ُعني المشاركون في أوراقهم التي قدموها باللغتين العربية واإلنجليزية
، ة من منظورات متنوعةريئفكرية جمراجعة  "النقد الحضاري في الوطن العربي"مفردات 

 :على المحاور اآلتية  تحيث توزعت المداخال
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 النقد الحضاري في الموروث العربيمالمح  -
 النقد الحضاري العربي في العصر الحديث -
 النقد الحضاري العربي في العصر الراهن -
 الثقافي /اإلطار النظري للنقد الحضاري -
 عوائق النقد الحضاري في الوطن العربي -
 النقد الحضاري في خطابات المستشرقين -
 الفنونفي النقد الحضاري  -
 الخطاب النسوي العربيالنقد الحضاري في  -
 النقد الحضاري في الدراسات االجتماعية -

 ها، حضرعشرة جلسة علميةإحدى  -باإلضافة إلى جلسة االفتتاح والختام-المؤتمر واشتمل 
، واإلعالميونمثقفون الباحثون المشاركون وجمهور المعنيين من جامعة فيالدلفيا وال

، قسمي التصميم الجرافيكي والداخلي شامل لطلبة وأساتذةإضافة إلى معرض فني 
وقد  .للمشاركين في المؤتمر فضاًل عن إقامة معرض مجاني للكتباستأثر بإعجاب الحضور، 

أظهرت أبحاث المؤتمر بصور متعددة األنساق المضمرة الفاعلة في العديد من حقول 
 .وقطاعات الثقافة والمعرفة العربية

ت التي جرت خالل الجلسات العلمية، فإن المشاركين وبعد االستماع إلى األوراق والمداخال
 :يوصون بما يلي 

 .النقد الحضاري في الوطن العربيبخاصة إنشاء مراكز علمية  .1
 .ذات العالقة في الجامعاتإدراج موضوعات النقد الحضاري ضمن المساقات العلمية  .2
في  ودراساتبحوث إجراء لى إطلبة الدراسات العليا في الجامعات العربية  توجيه .3

 .ضوء منهجيات النقد الحضاري
توضيح مفهوم النقد الحضاري ودوره  لإلسهام فيالمؤسسات اإلعالمية مناشدة  .4

 .في مواجهة الفكر المتطرف
 .النقد الحضاري  لنشر ثقافةمواقع التواصل االجتماعي  اإلفادة من .5
تحقيق  ى صعيدعللتجسيد الدور التكاملي  العلميةالتنسيق بين الجامعات والمراكز  .6

 .آلياته  وتعميقأهداف النقد الحضاري 
 من المستجدات على صعيدالبحثية لإلفادة األكاديمية والتواصل مع المؤسسات  .7

 .النقد الحضاري
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تعددية الثقافات في خصوصية وللثقافة مع مراعاة  اإلنسانيةالتركيز على األبعاد  .8
 .العربيةالمجتمعات 

وحدة النسيج هدد ي العربي بكل أطيافه من كل ماالعمل على تخليص الخطاب  .9
 .والسلم األهلي االجتماعي

 .راق العلمية المشاركة في المؤتمرنقاشية لتقويم مخرجات األو اتحلق تنظيم .10
نشر األبحاث العلمية المشاركة في المؤتمر لإلفادة منها في وتحكيم العمل على  .11

 .بلالمستق
 .وقع اإللكتروني لجامعة فيالدلفياالمالمؤتمر على ألبحاث المشاركة في ا تحميل .12

هذا، واستعرض المشاركون عدًدا من الموضوعات المقترحة للمؤتمر القادم، وارتأوا أن 
 :تحت عنوان 2018في منتصف نيسان دلفيا الثاني والعشرون ينعقد مؤتمر فيال

 (في ضوء مناهج الفكر الحديث التاريخ العربي)

رئيسها ها وبمستشارممثلة  ،إدارة الجامعة إلى المؤتمرون يتوجهوفي ختام المؤتمر، 
، لقاء دقة التنظيم وكرم بخالص الشكر وعظيم العرفان اللجنة المنظمةوومجلس أمنائها 

الوفادة، ويرجون للجامعة مزيًدا من التقدم واالزدهار، كما يتقدمون بالشكر لوسائل 
ق يتناسب مع حجم والعربية التي قامت بتغطية أعمال المؤتمر بشكل الئاإلعالم األردنية 

 .الموضوع وأهميته


