
 آداب فيالدلفيا تستعد إلقامة مهرجانها السابع للشعراء الشباب
 

 
 

 
 للشععرا  السابع هامهرجان إقامة ،تعتزم كلية اآلداب والفنون في جامعة فيالدلفيا

بإشراف قسم اللغة  ،الشباب في الجامعات األردنية وغيرها من المؤسسات الوطنية
 .21/3/2018 مع يوم الشعر العالمي بالتزامن العربية وآدابها

وحرًصععا ىلععر إشععرا  دكبععر ىعع د ممرععن مععن الشعععرا  الشععباب الواىعع ين، ف عع  بععادرت 
هعع  لهععا العع ىو   الجامعععة للتواصعع  مععع الجامعععات والهياععات الد افيععة األردنيععة ووج 

شعار  بعين  :الشعرو  التاليعة فقلترشيح من تراه مناسًبا و  30 و 18دْن يرعون ىمعر الما
شار ، وسنة م الما ، (صعفاات ف ع  3 – 1) غيعر منشعور  شععريةثالثة نصعو   دْن يا   
اللغويعة  ، وخاليعة معن األخءعا الفصعياة باللغة العربيعة النصو  الشعريةدْن ترون و

عياق  ، وواإلمالئية والمءبعية موا للمشعاركة بشعر  فعرد    عرا للش  األفعراد دْن يت ع  
ىلعر  .21/2/2018 هعو اركاتآخر موى  الستالم المشعىلًما بأن  .مع التوقيع ىلر اإلقرار

، االسععم الدالثععي :دن تتضععمن المشععاركات فععي صععفاة مسععت لة المعلومععات التاليععة
ععععح، و الجامعععععة دو المؤسسععععة التععععي ينتمععععي إليهععععا، والعمععععرو صعععع ارات دو اإلالمرشَّ

  .دو النصو اإلقرار بملرية النص ، والمشاركات إن وج ت



ءمح الكتشاف نكما في ك  دور ،  :وقال  ال كتور  ن ا  مشع  منس  ة المهرجان
وت  يم المزي  من المواهب الشعرية الشابة الجاد  والمد فة، وحرًصا ىلر تا يق 

اة من  لجنة خالل هذه الغاية فسوف نتابع العم  ىلر انت ا  األىمال المرش 
 .تاريم متخصصة وموضوىية

ه ال كتور غسان و ىب  الخالق ىمي  كلية اآلداب والفنون، بأن جامعة فيالدلفيا نو 
تعتز بأنها رف ت الساحة الد افية األردنية من خالل هذا المهرجان الشعر  
خر وسًعا لتمرينها من  الشبابي، بالع ي  من األصوات الشعرية الناضجة، ولم ت  

الجامعة سنوًيا  الاضور واالنتشار، سوا  من خالل ال يوان المشتر  الذ  تص ره
زين  للمشاركين في ك  دور  ىلر ح  ، دو من خالل تعزيز بعض المشاركين المتمي 
ىلر صعي  إص ار دواوين منفرد ،  مد  الشاىر سامي ثاب ، والشاىر يوسف 

 .العلي، والشاىر ىمرو شرف


