
ي تقدم المجتمعات العربية 
 
 وسط إجماع عىل دور الفن ف

 فيالدلفيا الدولي األول للفنون افتتاح
 ملتقى

 

 فيالدلفيا الدولي األول 
رىع الدكتور مروان كمال مستشار جامعة فيالدلفيا حفل افتتاح ملتقى

ز الشيخ سالم ونائب الرئيس الدكتور محمد  ز للفنون بحضور رئيس الجامعة الدكتور معتى أمي 

ز والطالب. وقال الدكتور  ز وعدد غفت  من المدرسي  ز المشاركي  عواد وعمداء الكليات والفناني 

ي كلم
ز
ز الشيخ سالم رئيس الجامعة ف ا لثقافة االفتتاحية:  تهمعتى ا أساسيًّ

ً
يعد الفن مكون

كه التاريخ بصمة لنا عىل مر العصور، ونحن نسىع من  المجتمع، فهو الشكل البرصي الذي يتى

ا، وخلق حالة فنية خاصة من خال ا وتطبيقيًّ ي النهوض بالفن فكريًّ
ز
ل هذا الملتقى إل اإلسهام ف

ي وتنمية 
ي رفع مستوى الوىعي الفنز

ز
خالل ما يقدمه الملتقى من ورش عمل وندوات، تسهم ف

هم ز أم طالًبا أم غت  ز بالمؤتمر سواء أكانوا مشاركي  ، كما الحس اإلبداىعي لدى جميع المشاركي 

ي تبادل الرؤى ومد جسور التواصل مع الجهات األكاديمية ومؤسسات أن المل
ز
تقى يساعد ف

ات.  كة وتبادل الختر
    الفنون لتحقيق األهداف المشتى



ز جامعة فيالدلفيا، وبعد أن أك  ريادة وتمت 
ف الملتقى ي أبو كريم ضيف شر

د الدكتور حسنز

ز العرب، عتر عن امتنانه  ف الملتقى وشكرها باسمه وباسم المشاركي  الشديد لكونه ضيف شر

ي دورته األول
ز
 بأن يواصل الملتقى االنعقاد سنوًيا، أسوة بكل المؤتمرات والندوات ف

ً
، آمال

ي أطلقتها فيالدلفيا. 
 والفعاليات النى

 

ي حياة المجتمعات 
ز
الدكتور فيصل العمري منسق المؤتمر، نّوه بدوره بأهمية الفن ف

ورة االرتقاء بالذا ، ليكون أكتر قدرة عىل العربية، وبرصز ي ئقة الفنية لدى المواطن العربر

ز وسط حماسة  مواجهة خطاب العنف والكراهية. كما تول تقديم والتعريف بالمشاركي 

 وتصفيق الجمهور. 

 

واختتم الدكتور غسان عبد الخالق عميد كلية اآلداب والفنون كلمات االفتتاح بأن شكر 

ز استجابتهم لدعوة ا ز المشاركي  كما شكر لوسائل اإلعالم العربية والمحلية   ،لملتقى للفناني 

يك  ،اهتمامها برصد الملتقى  ا إياها بالشر
ً
ي واصف اتيجر والدائم لرسالة جامعة فيالدلفيا،  االستى

 . ف الملتقى درع الجامعة التكريمي             ثم دعا راىعي الحفل لتسليم ضيف شر

 


