
 المحور اأول: حوار اأديان 
ي في اإسام. - التسامح الدي  

ي في التاريخ اإسامي. - التعايش الدي  

رسالة عمان ودورها في حوار اأديان والثقافات. -  

 المحور الثاني: العولم
الحوار العربي الغربي. -  

الحوار في الفكر واأدب العربي المعاصر. -  

ظمات الدولية في تعزيز الحوار الدولي. - دور الم  

المحور الثالث: اإعام     

دور اإعام الرسمي في الحوار الحضاري والثقافي. -  

دور الخطاب السياسي اأردني في الحوار الحضاري والثقافي. -  

دور وسائل التواصل ااجتماعي في الحوار الحضاري والثقافي. -  

 المحور الرابع : دور المؤسسا  
دور الهاشميين في تفعيل لغة الحوار الحضاري والسياسي. -  

دور المؤسسات اأكاديمية في تفعيل الحوار الحضاري والثقافي. -  

دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الحوار الحضاري  -
 والسياسي.

 

ـاصـر الـتـواصـل الـحـضـاري      يـهدف المؤتمر إلـ  تـدعـيـا عـ

والتفاعل اإنساني والثقافي بأسس الحوار القائا عل  ااحـتـرام 

المتبادل  وتقبل الرأي اآخر  ونبذ التفرقة الطائفية والمذهبيـة  

ونشر لغة التسـامـح والـمـحـبـة بـيـن الشـعـوب  مـمـا يسـاهـا فـي 

ترسـيـخ أسـمـ  قـيـا الـحـوار  ومـبـادم الـعـيـش الـمـشـتـر  عـلـ  

 المستويات كلها.                             

..............................................................................:ااسا الثاثي  

سية .......................................................................................:الج  

..............................................................................:الرتبة العلمية  

  .................................................................................:مكان العمل

وان العمل ...............................................................................:ع  

..................................................................................:رقا الهاتف  

.......................................................................:البريد اإلكتروني  

احضور وامناقشة      تقدم البحث طبيعة المشاركة:    

 

..............................................................................:محور البحث  

وان ورقة البحث ....................................................................:ع  

.........................................................................................................  

 أ هداف امؤمر :  حاو امؤمر:  اس ا اشراك ي امؤمر:

  

 

د الحضور والتسجيل لـلـمـؤتـمـر بـواقـع    022تدفع رسوم المشاركة ع
دوار أمــريــكــي لــلــمــشــاركــيــن مــن خــار  اأردن تــتــضــمــن الضــيــافــة  
شر  والوجبات  واإقامة لمدة ثاث ليال  وملخص وقائع المؤتمر  وال

دق إل  مقر المؤتمر وبالعكس .  والمواصات من الف

سو اشراك   



22719979026900مقرر المؤتمر :   

الطفيلة   —697ص.ب:    

ااردن—11662الرمز البريدي :   

 الدكتور رائد جرادات/ عميد كلية اآداب
 

 

أ.د. فايز   الزريقات 
 

 

 

 د. أمل العطيوي

 

 

 يعقد المؤتمر في رحاب جامعة الطفيلة
م 2016نيسان  28-26من   

 موعد اافتتاح الساعة العاشرة صباحاً 
 

 

 

رار ر ر   ر  االر ت ركة في ال ر ال رس اس م  ي
ت  :   ااأبح ع  ال يد اإل اني لا

artaeo@yahoo.com 

. wwwttu.edu.jo 

كة ي امؤمر:   امشا

 

 حوار الحضارات والثّقافات 

The Dialogue of Civilizations 

and Cultures 

 

 امؤمر العلمّي اّدوي الثّاي

 

 

 

 

ّية  جامعة الطّفيلة الّتق

Tafila Technical University 

 كلّية اآداب 

انطاقًا من أهمية رسالة عمان يتب  هذا         
المؤتمر مضامين رسالة عمان التي تهدف إل  تعميق 
الحوار والتواصل بين الثقافات والديانات لتعزيز 
التعايش اإنساني وااحترام القائا عل  حرية اأفراد 

ونبذ التفرقة.                                           

 .أن يرتبط البحث بأحد محاور المؤتمر وموضوعاته 

    عـل  الراغبين بالمشاركة ملء قسيمة ااشترا 

 م . 0202/ 0/  7وإرسال الملخص في موعد أقصا 

   ــو الـخـــــط   (تـطبع اأبحـاث المكتوبة باللغة الـعـربـيـة بـ
i i i  A i واأبـحاث الـمكتوبة باللغة اإنجـليزية )

ــو الخــط  iب  N w     00وحـجـا الـخـط  )
وترسل في ملف من خال الـبـريـد اإلـكـتـرونـي فـي مـوعـد 

 م . 0202/  0/  02أقـصا 

   تخـضع اأبحاث المقدمة للـتـحـكـيـا الـعـلـمـي اأول  ثـا

ـهـائـيـة لـلـمـشـاركـة فـي مـوعـد  ُيخطر أصحابها بالموافقة الـ

 م . 0202/  3/  02أقـصا 

   ح كل مشار  خمس عشرة دقيقة لعرض ملخص يم

  لبحثه في جلسات المؤتمر . 

 

ئيس امؤمر  

ئيس اللجنة التحضرية   

 مقر امؤمر 

مانه :   ما امؤمر و

 امراسا :  

ت :   22700979026900مق ر ال

  :  الطفياة   - 697.

 اأرد -00662ال مز ال يدي: 
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