
 جامعة فيالدلفيا تقيم مهرجان األغنية الوطنية الثالث عشر للجامعات األردنية

 
 

 
 

برعاية رئيس جامعة فيالدلفيا أ.د محمد أمين عواد أقامت عمادة شؤون الطلبة في 

جامعة فيالدلفيا مهرجان األغنية الوطنية الثالث عشر للجامعات األردنية بمشاركة 

والذي   )فيالدلفيا، جدارا،األردنية، مؤتة، البتراءفرق كورال كل من جامعات : ) 

يأتي بالتزامن مع ذكرى يوم الكرامة وذلك بحضور نواب الرئيس وعمداء الكليات 

وأعضاء الهيئات التدريسية واإلدارية وطلبة الفرق الموسيقية في الجامعات األردنية 

على كلمات ترحيبية المشاركة. واشتمل المهرجان الذي أداره السيد أحمد الجوابرة 

ألقاها األستاذ الدكتور محمد أمين عواد رئيس الجامعة والدكتور مصطفى الجالبنة 

عميد شؤون الطلبة ومجموعة من األغاني الوطنية والتراثية قدمتها فرق الجامعات 

 المشاركة.

 

و إن جامعة فيالدلفيا التي تزه»وألقى الدكتور رئيس الجامعة كلمة ترحيبية قال فيها: 

بهذا التجمع السنوي حريصة على صقل مواهب طالبها وطالباتها وإتاحة الفرصة 

لهم كي تتالقح مواهبهم مع مواهب زمالئهم وزميالتهم من طلبة الجامعات األردنية 

إن جامعة فيالدلفيا ماضية في تقديم كافة وسائل » الحكومية واألهلية، وأضاف: 

لطلبة الموهوبين وتنمية مهاراتهم ومواهبهم وأشكال الدعم المادي والمعنوي لجميع ا

 «.الفنية والغنائية 

 

 



 

وألقى الدكتور مصطفى الجالبنة عميد شؤون الطلبة في جامعة فيالدلفيا كلمة 

ترحيبية رحب فيها بجميع الضيوف والجامعات المشاركة وقال فيها: إن جامعة 

الث عشر هذا المهرجان فيالدلفيا وهي تنظم وتستضيف مهرجان األغنية الوطنية الث

الذي ساهم ويساهم في إثراء مسيرة الحركة الفنية والثقافية في بلدنا الحبيب ويوفر 

للطبة فرصة إلظهار مواهبهم وقدراتهم الفنية والغنائية حيث ينعكس ذلك على 

سلوكهم ويمنحهم دافعا لإلبداع والتميز فليس أفضل من الكلمة واللحن دربا لتهذيب 

 وترويضها، وليس أفضل من الفن طريقا للرقي بالمشاعر واألفكار .  نفوس الشباب

 

وقدمت في المهرجان عروضاً غنائية لطلية الجامعات حيث قمد كورال جامعة 

فيالدلفيا موشح أرجعي يا ألف ليلة ومدلي تراثي وطني، وقدم كورال جامعة جدارا 

لجامعة األردنية فقدم أغنية أنا أغنية يا بلدنا وأغنية أعطيني الناي وغني، أما كورال ا

األردن وأغنية يسعد صباحك يا وطنا، وقدم كورال جامعة مؤتة أغنية مع عبدهللا يدا 

بيد ووصلة غنائية تراثية، وقدم كورال جامعة البتراء أغنية تراثية شامية تحت 

 هودجها. وفي نهاية المهرجان تم توزيع الدروع التذكارية على الفرق المشاركة.
 


