
ي ) أبحاثفيالدلفيا تصدر  ي الوطن العرب 
 
 (مؤتمر النقد الحضاري ف

ي ومناهج الفكر الحديث)وتستعد إلطالق   (مؤتمر التاريخ العرب 

 
 

ي القسم األول من كتاب  ي الوطن العرب 
 
 النقد الحضاري ف

 
ين )الواحد و مؤتمر فيالدلفيا  أبحاثأصدرت جامعة فيالدلفيا  النقد العشر

ي الوطن 
 
ي الحضاري ف ي كتاب من مجلدينالعرب 

 
ين )  ( ف  صفحة( 1000كبير

كل ويشتمل الكتاب الذي حرره وراجعه   بالتعاون مع دار فضاءات للنشر والتوزيع. 

ي الجامعة الدكتور غسان عبد الخالق ومساعد من: 
 
عميد كلية اآلداب والفنون ف

ي والدكتورة نداء م
شعل عىل العميد الدكتور عمر الكفاوين والدكتورة هالة العبوشر

ي المؤتمر الذي عقدته الجامعة 
 
ي شاركت ف

األوراق والبحوث العلمية المحكمة الت 

ي 
 
 وشارك فيه عدد من الباحثير  األردنيير  والعرب واألجانب.  2017 نيسانف

 
 
م للكتاب الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة الذي أكد أن أوراق المؤتمر وقد

اف المستقبل بإيجابياته حققت المطلوب منها وهو االضطالع بمهم ة استشر

ا إىل أن  صبما يخوسلبياته  ً فيالدلفيا غدت مرجًعا مجلدات مؤتمر الشباب، مشير

 من مراجع الثقافة العربية المعارصة. 



ي تحدث فيها  شتملوا
مستشار الجامعة الكتاب عىل وقائع الجلسة االفتتاحية الت 

رئيس اللجنة الشيخ سالم و الدكتور مروان كمال ورئيس الجامعة الدكتور معي   

الدكتور غسان عبد الخالق والدكتور   وعميد كلية اآلداب والفنون المنظمة للمؤتمر 

وقدم الدكتور فهمي جدعان  ضيوف المؤتمر.  ممثل كنازة محمد فوزي من الجزائر

بات المستقبل، كما 
ْ
ف المؤتمر ورقة بعنوان الوضع الحضاري عربًيا وِطل ضيف شر

ف المؤتمر من ألمانيا ورقة بعنوان التعايش بير  قدم الدكتور هاي ي   ثايسن ضيف شر

 الحضارات والتعاون بير  األفراد. 

ا عن منها محاور، تضمن المحور األول  ثالثةوقد انقسم الكتاب إىل 
ً
الفن من أبحاث

الدكتورة عالمة خذري من الجزائر، ، شارك فيها كل من: منظور النقد الحضاري

ي 
 من م ر والدكتور مروان العالن من األردن وكل من الدكتور والدكتور ياش الويشر

شهاب السويدي والدكتورة دينا عناد والدكتور عباس الربيعي والدكتورة سلوى 

 .حميد من العراق

ا 
ً
ي أبحاث

عن األدب والنقد من منظور النقد الحضاري، شارك واحتوى المحور الثاب 

وز زرارقة والدكت ورة حكيمة عدال، والدكتور عىلي خذري، فيها كل من: الدكتورة فير

ة قاشي من الجزائر، وكل من ي والدكتورة ليندا  :والدكتورة صبير
الدكتور عىلي المومت 

ي من األردن، 
ي عبيد والدكتور شفيق النوباب 

وكل من: الدكتورة ناهدة الكسواب 

، وكل من: الدكتورة حنان جاسم والدكتور باقر  والدكتورة فدوى عودة من فلسطير 

لكرباشي والدكتورة ليىل حسن والدكتورة أمل أمير  من العراق، كما شاركت ا

 .الدكتورة أنيسة السعدون من البحرين والدكتورة ميساء الخواجا من السعودية

ا عن 
ً
العلوم اإلنسانية االجتماعية من منظور النقد وتضمن المحور الثالث أبحاث

الحضاري، شارك فيها كل من: الدكتور سالم ساري والدكتور عبد الرحيم مراشدة 

ي والباحث 
ي جرار والدكتور سلطان المعاب 

والدكتور أحمد نوفل والدكتورة أماب 

فات والباحث عبد المجيد جرادات والدكتورة ريم كنعان والدكتور أمجد  سعود شر

ي والباحثة منار أحمد والدكتور زهير توفيق والدكتور نعيم الظاهر والدكتور  الزعت 

عدنان الطوباشي من األردن، كما شارك كل من: الدكتورة فضيلة بولجمر والدكتور  

ي مدور من الجزائر، وشارك كل من: الدكتور 
كنازة محمد فوزي والدكتور مدب 

، وشارك كل من الدكتور قصي  عمران عليان والدكتور عمر عتيق من فلسطير  

كنعان والدكتورة فهيمة العباشي من العراق، كما شارك من اليمن الدكتور زهير 



الهويمل ومن اإلمارات كل من الدكتور ماجد حرب والدكتورة خديجة الحميد ومن 

 . ي نظام العباشي
نر شونج. ڤ كما شارك من ألمانيا الدكتور قطر الدكتور األردب   ـير

الدكتور غسان عبد الخالق عميد كلية اآلداب والفنون من جهة أخرى، فقد أكد 

ي ومناهج الفكر ) 22رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر فيالدلفيا الدوىلي و  التاريخ العرب 

كف اآلن عىل إعداد برنامج ع( إغالق باب استقبال البحوث المشاركة، وتالحديث

ي  الجلسات العلمية والفعاليات الموازية
 
-24المؤتمر المزمع إقامته ما بير  ) ف

ي   .(26/4/2018
كما نوه بأن اللجنة المنظمة سوف تعقد مؤتمرها الصحف 

ي مكتب ارتباط الجامعة قبل انعقاد المؤتمر بأيام لإلعالن عن برنامج 
 
المعتاد ف

 الجلسات وأسماء الباحثير  واألقطار المشاركة. 


