وتحوالت المرحلة في جامعة فيالدلفيا
انطالق مؤتمر الشباب
ّ

وتحوالت
استضافت جامعة فيالدلفيا فعاليات اليوم األول من مؤتمر (الشباب
ّ

المرحلة) بالتعاون مع ملتقى إربد الثقافي وملتقى المرأة ومنتدى عنجرة الثقافي
بمدرج
ومديرية ثقافة إربد .وقد بدأ المؤتمر أعماله صباح الخميس 2016-10-27
ّ

العلوم اإلدارية في الجامعة ،واشتمل على جلسة افتتاحية أدارها الدكتور عمر

وتحدث فيها كل من رئيس المؤتمر المهندس هشام سليم التل ورئيس
الكفاوين
ّ
ملتقى إربد الثقافي الدكتور خالد الشرايري وراعي المؤتمر رئيس جامعة فيالدلفيا

الدكتور معتز الشيخ سالم .ليتبع جلسة االفتتاح ،الجلسة األولى التي أدارها
وتحدث فيها كل من :الدكتور موسى شتيوي (الشباب
الدكتور محمود الحموري
ّ

في عالم متغير) ،الدكتورة أماني جرار (الشباب ووسائل االتصال االجتماعي)
حمود (الشباب
والدكتور حسين العمري (أزمة الشباب المعاصر) والدكتور موفق أبو ّ

والمشاركة السياسية).

فتحدث فيها كل من :الدكتور
أما الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور سالم ساري
ّ

عبد الرحيم المراشدة (الشباب :الواقع وسؤال المستقبل) ،الدكتور رفعت الزغول
(أزمة الثقة عند الشباب العربي) ،الدكتورة حكمت العزة (توجهات الشباب في ظل
متغيرات العصر) ،الباحث عبد المجيد جرادات (الشباب بين صراع المرحلة والحداثة).
وقال الدكتور غسان عبد الخالق عميد كلية اآلداب والفنون بجامعة فيالدلفيا ،إن

الجامعة تستضيف فعاليات اليوم األول من هذا المؤتمر وتساهم فيه بثالث أوراق
ألساتذة قسم دراسات التنمية ،بتوجيه ودعم ورعاية من رئيس الجامعة الدكتور
يدا على الشراكة العميقة مع الهيئات الثقافية الفاعلة في
معتز الشيخ سالم ،تأك ً
المجتمع المحلي ،ومواصلة االلتزام الجامعة بتبني قضايا الشباب في األردن

علما
والوطن العربي ،والعمل على رصدها وتحليلها واقتراح الحلول المناسبة لها،
ً

سنويا التزامها بتوفير المنصات
بأن الجامعة ومن خالل كلية اآلداب والفنون تؤكد
ً
الالزمة إلطالق طاقات الشباب المبدع عبر مهرجان فيالدلفيا للشعراء الشباب

وملتقى فيالدلفيا للقصاصين الشباب والموسم اإلبداعي الخاص بطلبة مدارس
المملكة .
وحضر حفل االفتتاح معالي االستاذ الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة
ومستشار الرئيس االستاذ الدكتور محمد أمين عواد وعدد من العمداء واالداريين
وطلبة الجامعة  .وفي نهاية الفعالية تم تبادل الدروع التذكارية .

