
 فيالدلفيا تطلق ملتقاها الدولي األول للفنون الثالثاء المقبل
 

 
 

مواصلة منها لمسؤوليتها الثقافية والفنية تجاه المجتمع، وبرعاية مستشارها 

الدكتور مروان كمال، تطلق جامعة فيالدلفيا ملتقاها الدولي األول للفنون، 

ا وفنانة ينتمون إل ثمانية أقطار عربية 26بمشاركة 
ً
وأجنبية، صباح يوم  فنان

 .تموز الحالي  21الثالثاء المقبل وحتى مساء يوم السبت الموافق 

 

ي تمام الساعة التاسعة والنصف بمدرج كلية 
 
حفل االفتتاح الذي سيجرى ف

التكنولوجيا والمعلومات، سيشتمل عىل كلمات لرئيس الجامعة الدكتور معتى  

غسان عبد الخالق ورئيس قسم  الشيخ سالم وعميد كلية اآلداب والفنون الدكتور 

ف الملتقى الفنان  التصميم الجرافيكي والداخىلي الدكتور فيصل العمري وضيف شر

ة  ي األعمال الفنية من الساعة الحادية عشر
 
ي أبو كريم، ليتلوه البدء ف

الدكتور حست 

اء  صباًحا وحتى الساعة الرابعة عرًصا. عىل امتداد ثالثة أيام ستختتم برحلة إل البتى

ي تمام الساعة 
 
ي الجماعي للمشاركي   ف

ي اليوم الرابع. ويتم افتتاح المعرض الفت 
 
ف

ي قدرات 21السادسة من مساء يوم السبت الموافق  ي )جالت 
 
  )تموز ف

ي الملتقى حتى اآلن هم: دارين روكز 
 
دوا مشاركتهم ف

ّ
علًما بأن الفناني   الذين أك

مت  الشيخ من السعودية، د.  وباسكال مسعود من لبنان، كادي مطر من البحرين،

سمت  عبد الفضيل ود. معتى  كمال من مرص، إيفجينيا الهندي من روسيا، ريما 

ف  ي أبو كريم )ضيف شر
/ إيطاليا، ومن األردن: د. حست  المزين من فلسطي  

، أحمد  (، م. محمد الدغليس، حسي   نشوان، رسمي الجراح، سهيل بقاعي   الملتقى

ين الخصاونة، شاويش، غاندي الجيباوي، عب د الرحيم العرجان، وداد النارص، ست 

ور، عادل  لينة بكر، سوسن شناق، إسالم اللبون، إيمان البطاينة، عصام الت  

 .العمري، مروان العالن، فيصل العمري



د اهتمام الجامعة بإنجاح 
ّ
الدكتور معتى  الشيخ سالم رئيس جامعة فيالدلفيا، أك

ي تعم
ي هذه التجربة االستثنائية التى

اكة اإلبداعية مع المجتمع األردن  ق معت  الشر

والمجتمعات العربية، وتوفر ألساتذة وطالب الجامعة فرصة االحتكاك وتبادل 

ات مع نخبة من الفناني   األردنيي   والعرب  .الخت 

 

د الدكتور غسان عبد الخالق، عميد كلية اآلداب والفنون، أن 
ّ
ومن جهته، أك

ور  رص 
ً
ل استكماال

ّ
ي تضطلع الكلية الملتقى يمث

ًيا لحزمة من التظاهرات النوعية التى

بتنظيمها سنوًيا وبدعم مشكور من رئاسة الجامعة، بدًءا من مؤتمر فيالدلفيا 

 القصاصي   الشباب. 
فيما ثّمن الدكتور   الدولي مروًرا بمهرجان الشعراء وملتقى

ق المل –فيصل العمري، رئيس قسمي التصميم الجرافيكي والداخىلي  ، منسِّ تقى

ي عكست رغبتهم الحقيقية 
ي ومبادراتهم التى  وتفاعلهم اإليجان 

استجابة المشاركي  

ي 
ي إنجاح هذه التجربة الفنية االستثنان 

 
 .ف


