
 عشر الخامس الوطنية األغنية مهرجان تقيم فيالدلفيا جامعة

األردنية للجامعات

 
 العربية الثورة مئوية وذكرى الوطنية األعياد بمناسبة الجامعة إحتفاالت سلسلة ضمن
 سالم الشيخ معتز الدكتور األستاذ رعاية وتحت فيالدلفيا لجامعة الفضي واليوبيل الكبرى
 عشر الخامس الوطنية األغنية مهرجان فيالدلفيا جامعة في الطلبة شؤون عمادة نظمت

 الزيتونة، اليرموك، فيالدلفيا،:)  جامعات كورال فرق بمشاركة األردنية للجامعات
 واألساتذة الرئيس نائب الدكتور األستاذ بحضور وذلك)  البتراء مؤتة، راء،اإلس الزرقاء،
 في الموسيقية الفرق وطلبة واإلدارية التدريسية الهيئات وأعضاء الكليات عمداء

 الوصالت مختلف مع تفاعلوا الجامعة طلبة من كبير وجمع المشاركة األردنية الجامعات
 للدكتور ترحيبية كلمة على المهرجان واشتمل.  المشاركة الفرق قدمتها التي الغنائية

 الضيوف بجميع فيها رحب فيالدلفيا جامعة في الطلبة شؤون عميد الجالبنة مصطفى
 عنصران يعتبران الموسيقى ومعه الغناء   إن: " ) فيها وقال المشاركة والجامعات
، االحتفاالت   في أساسيان  يعتمر   وما النفس   في يجول   عما تعبِّران فهما والمهرجانات 
 من مجتمع   منهما يخلو وال. الحزن   أو الغضب   أو بالفرحة   ممزوجة   مشاعر   من القلوب  

 الصدى ويعتبران البشريِّ  الوجود   قدم   موجودان  . الشعوب   من شعب   أو المجتمعات  



ا الحقيقي    األردنية الجامعات من الغنائية العروض تقديم بدأ وقد(   اإلنسان   به يفكر   ل م 
 -: التالي النحو على

 : فيالدلفيا جامعة -    
 مشرفة بقيادة المدائن زهرة وأغنية الملك جاللة ميالد عيد ذكرى بمناسبة وطنية أغنية

 . نصر روال األستاذة الموسيقى
  : البتراء جامعة -

 . فودة أبو الفتاحعبد األستاذ بقيادة أردن يا لعيونك وفدوى بالدي يا إسمك بكتب:  أغنية
 : مؤتة جامعة -

 . معايطة رائد واألستاذ القسوس شامان األستاذ بقيادة وطني تراثي مدلي
 : اليرموك جامعة -
 . ملكاوي أنس األستاذ بقيادة السوسنة زهرة أغنية 
 : الزيتونة جامعة -
 . جمال أبو محمد األستاذ بقيادة تراثية وأغاني شعبية دبكة وصلة 
 : الزرقاء جامعة -

 . خليفة أمين األستاذ بقيادة(  العز أردن)  وطنية أغنية
 : اإلسراء جامعة -

  . قطيشات عبدهللا األستاذ بقيادة(  عّمان)  وطنية أغنية
    
 عن ومندوبا الطلبة شؤون عميد مساعد الحلواني عماد الدكتور قام المهرجان نهاية وفي

 . المشاركة الفرق على التذكارية الدروع بتوزيع الطلبة شؤون عميد الدكتور


