
  
 بمشارآة عربية ودولية

 مؤتمر فيالدلفيا الدولي اوائل الشهر القادم
 

  

ة   (ينعقد مؤتمر فيالدلفيا الدولي الثامن عشر        ة التنمي ادم     ) ثقاف شهر الق ل ال ام     أوائ  6/11/2013-4 أي
ى شرف سيدة ليل الي ال ة مع ا  برعاي ة فيالدلفي ي جامع سرح(  ف ام ون     )  فيالدلفي ة اآلداب والفن ـ آلي

را  ) 58 (  ويشترك فيه أآثر من    ى         باحثًا ومفك ا يتوزعون عل ة ومؤ   40 وإعالمي ة     جامع سسة عربي
رأة، واألدب                          ون، والم دور اإلعالم، والفن ة آ ة التنمي ة في ثقاق ضايا مهّم ه ق اقش أوراق وأجنبية ، وتن

  .واللغة، وغيرها من المحاور األساسية في ثقافة التنمية 
 

نهم    رب م رون ع اديميون ومفك احثون وأآ ؤتمر ب ات الم ي فعالي شارك ف ة   وي ن جامع ة م سن نافع ح
رهم                القاهرة، وإبراهيم أ   ان وغي سطين، ومسعود ضاهر من لبن ؤتمر      .براش من فل ا يستضيف الم آم

  .من جامعة بتسبرغ بالواليات المتحدة  البروفيسور سيسل بليك
  
دولي( ا ال ؤتمر فيالدلفي م) م ّي محّك ّي دول ؤتمٌر علم ا، , م ة فيالدلفي ون بجامع ة اآلداب والفن ه آلي تنظم

ذات واآلخر   (لى بعنوان    في دورته األو   1995انطلقت فّعالياته سنة     نوّيًا        , )ال ؤتمر س اد الم والى انعق وت
  ).ثقافة التنمية(بعنوان ) الثامنة عشرة(بدون انقطاع حّتى وصل إلى دورته الحالية 

  
ؤتمر              اد الم ل انعق ادة     , ومن الجدير بالّذآر أّن أوراق المؤتمر تخضع للتقييم األولي قب ى عم م ُتحال إل ث

ّي الرصين               البحث العلمّي لتحكيمها ون    شر وفق شروط البحث العلم شرت    .شر ما يصلح منها للن د ن وق
ؤتمر الثالث         داء من الم ًا ابت ل الخطاب العربي   (أعمال المؤتمر في خمسة وعشرين آتاب وحتى  ) تحلي

ة  ( آتب بعنوان  الذي تصدر أعماله في ثالثة    ) ثقافة التغيير (المؤتمر السابع عشر      وسائل االعالم وثقاف
ر  ر   ( ،)التغيي ة التغيي ورات وثقاف سياسة والث شباب وال ر واألدب (،و)ال شورات  ). الفك بحت من وأص

  .المؤتمر مراجع علمية مهّمة معروفة في مجاالتها
  

ا    شغل به ي ين ة الت ة والحضارية الراهن ضايا الفكري ين الق ن ب اوره م ار مح ؤتمر باختي ذا الم ز ه يتمي
ا          , المثقفون والمفكرون العرب   فضًال عن ارتباطها بالتخصصات المختلفة لمجاالت اآلداب والفنون مم

ة                 ذه المجاالت والموضوعات المهم ة في ه د     , يتيح المجال إلعداد بحوث معمق سهم في تق ار   وي يم أفك
اوين             علمّية تتبلور من خالل تفاعل العلماء والمفكرين والباحثين المشارآين الذين يشارآون بتحديد عن

  .المؤتمر سنوًيا
  

ائتي مشارك                 ينتمون   وقد بلغ عدد الباحثين المشارآين في المؤتمر بكاّفة دوراته ما ينوف عن ألف وم
داع           . إلى معظم الدول العربية وعدد من الدول األجنبية        ة واإلب الم الثقاف ًا من مع   وأصبح المؤتمر معلم

  . وخارجه  يتّطلع آثير من الباحثين والمثّقفين للمشارآة فيه من داخل الوطن العربي والبحث العلمي
  


