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والحراك العربي المعاصر، والمرأة العربية في خطاب االستشراق، والتشريعات 
ومنظومة القيم والتغيير والجنسانية ( الجندر). ويشارك في فعاليات المؤتمر باحثون 

قرامي من تونس ورانيا المصري من  لبنان، وأكاديميون ومفكرون عرب منھم آمال 
 .وعدلي السمري من مصر وغيرھم

 
يذكر أن (مؤتمر فيالدلفيا الدولي) مؤتمٌر علمّي دولّي محّكم، تنظمه كلية اآلداب والفنون 

في دورته األولى بعنوان (الذات واآلخر)،  1995بجامعة فيالدلفيا، انطلقت فّعالياته سنة 
ً بدون انقطاع حتّى وصل إلى دورته الحالية (التاسعة وتوالى انعقاد المؤتم ر سنويّا

عشرة) بعنوان (المرأة : التجليات وآفاق المستقبل). وقد بلغ عدد الباحثين المشاركين في 
ينتمون إلى معظم الدول   المؤتمر بكافّة دوراته ما ينوف عن ألف ومائتي مشارك

ً من معالم الثقافة العربية وعدد من الدول األجنبية. وأصبح المؤ تمر معلما
يتطّلع كثير من الباحثين والمثقّفين  للمشاركة فيه من داخل   والبحث العلمي   واإلبداع

  .وخارجه  الوطن العربي
 


