
حول النقد الحضاري في  (فيالدلفيا)إعالن فعاليات مؤتمر 
 الوطن العربي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مؤسسة أكاديمية ، تنطلق  40بمشاركة نحو ثمانين باحثًا بستة وستين بحثا من 

الجاري، وتتواصل على مدار  11فعاليات المؤئمر جامعة فيالدلفيا صباح يوم الثالثاء 
 .ثالثة أيام

 
 النقد» موضوع 21الذي تنظمه آداب فيالدلفيا في دورته اليعاين المؤتمر 

 .«العربي الوطن في الحضاري
 

 المنظمة اللجنة رئيس فيالدلفيا جامعة في والفنون االداب كلية عميد قال
 عدد حيث من نوعه من االوسع يعد المؤتمر، إن عبدالخالق غسان .د» للمؤتمر

، وتقدر المشاركة أردنية  .وطن العربيال مستوى على البحثية واالوراق المشاركين
 .بنحو بالثلث من عدد المشاركين

 
وبين عبدالخالق في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مكتب ارتباط الجامعة 
بعمان، ان المؤتمر الذي ينطلق برئاسة رئيسة مجلس األمناء ليلى شرف في حرم 

 .محاور رئيسة 9الجامعة، يتضمن 
 

 3جلسة في  15ورقة بحثية موزعة على  66مر يشتمل على وأشار إلى أن المؤت



مؤسسات  3قاعات، لباحثين واكاديميين جامعة اردنية وعربية واجنبية باالضافة الى 
 .بحثية

ولفت عبدالخالق أن المؤتمر الباحث العربي األستاذ الدكتورالعربي فهمي جدعان 
 .حديث عن أبرز محاور المؤتمرواألستاذ الدكتور األلماني هاينز ثايسن، ضيفا شرف لل

ويشتمل المؤتمر بأيضًا على معرض فني شامل ألساتذة وطلبة قسمي التصميم 
 .الجرافيكي والداخلي ومعرض كتب مجاني للمشاركين

يأتي المؤتمر تزامنا مع مرور ربع قرن على انطالق مسيرة جامعة فيالدلفيا 
 استشعار من انطالقا» التعليمية،وبحسب مطوية صادرة عن تنظيمية المؤتمر

 المناهج من شبكة بوصفه الحضاري، النقد حقائق بتشخيص للقيام الحاجة
 بنية تشكل التي المضمرة لألنساق الكاشفة للتخصصات، العابرة والمفاهيم
 وسياسيا فكريا جذريا، ونقدها األنساق هذه تحليل بغية العربية، المجتمعات
ي ضوء التحوالت التي آلت إليها أحوال ف وإعالميا، وفنيا وأدبيا واجتماعيا

 .«المجتمعات العربية غي العقود القليلية الماضية
 

 النقد ومرادفه الحضاري بالنقد المعنيين الباحثين نظر توجه إلى المؤتمر ويهدف
 النظري اإلطار :عقدها المزمع الجلسات خالل اآلتية المحاور في للبحث الثقافي

اري العربي في العصر الحديث، النقد الحضاري العربي الحض النقد الحضاري، للنقد
في العصر الراهن، مالمح النقد الحضاري في الموروث العربي، عوائق النقد 
الحضاري في الوطن العربي، النقد الحضاري في خطابات المستشرقين، النقد 
 الحضاري في الفنون، النقد الحضاري في الخطاب النسوي العربي،

سالم ساري، سلطان المعاني، :الباحثيين فعاليات المؤتمر منهم ويشارك نخبة من
فضيلة بو لجمر،عمران عليان، سعود الشرفات، ناصرأعمر باي، منارإبراهيم، مدني 
 .مدور، صبيرة قاسي،خولة الكريم، أنيسةالسعدون، ، سناءالخوالدة، سعاد ترشاق
 .أميرةشنوف، طارق بوحالة، ميساء خواجة، وزهيرالهويمل

 في الجديد«بـ المؤتمر موضوع وصف توفيق زهير.ان عضو اللجنة االعالمية دوك
 جامعة في عقد مشابه مؤتمر سبقه انه الى مشيرا مستهلك، غير وهو طروحاته

 يعد فيالدلفيا جامعة مؤتمر ان اال الطرح بهذا يتعلق االخيرة االعوام خالل وهران
 ةالبحثي واالوراق المشاركين عدد حيث من االوسع


