جامعة طنطا

كلية االداب

قسم اللغة العربية وأدابها
************

أنشطة قسم اللغة العربية

محمد حسن جبل
العالمي للغة
اليوم
ّ
العربية وتكريم أ.دّ /
ّ
لدن معالي أ.د /عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة ،وأ.د /محسن محمود مقشط نائب رئيس
برعاية كريمة من ُ

بالكلية
الكلية ،و أ.د /مصطفى فتحي أبو شارب أقام قسم اللغة العر ّبية وآدابها
ّ
محمد زكي السديمي عميد ّ
الجامعة ،وأ.دّ /
محمد حسن جبل أستاذ
احتفاًل باليوم
ا
العالمي للغة العر ّبية ،وذلك في يوم 2014 /12/18م ،صاحبه تكريم العالمة أ.دّ /
ّ
كلية اللغة العر ّبية بجامعة األزهر بالمنصورة على ما بذله في خدمة العر ّبية.
العلوم
اللغوية وعميد ّ
ّ

وكذلك تكريم أوائل قسم اللغة العر ّبية وآدابها في الفرق األربعة.

وقدمت د /زينب عبد السالم
الكليةّ ،
بدأت وقائع اًلحتفال بآيات من القرآن الكريم ،ثم كلمات أصحاب السعادة :عميد ّ
بحثية عن جهود العالمة أ.د /محمد حسن جبل في خدمة العر ّبية ودفاعه عن القرآن الكريم.
أبو الفضل ورقة ّ

عياد كلمة عن اللغة العر ّبية في يوم عيدها.
ّ
وقدم سعادة د /أيمن عبد الحفيظ ّ
قدم عدد من الطالب مواهبهم في نظم الشعر وانشاده ،وكتابة القصة القصيرة.
كما ّ

المهتمين
الكلية بعامة ،وجمهور من
حضر اًلحتفال عدد كبير من طالب قسم اللغة العر ّبية بخاصة ،ومن طالب ّ
ّ

باللغة العر ّبية.

تأبين المغفور له أ.د /مصطفى أبو شارب

العربية وآدابها
رئيس قسم اللغة
ّ

تحت رعاية أ.د /عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة ،وأ.د /محسن محمود مقشط نائب رئيس الجامعة ،أ.د /خالد
تأبينا للمغفور له – إن شاء اهلل
محمد جبل أقام قسم اللغة العر ّبية وآدابها
بالكلية ا
ّ
الفخراني وكيل ّ
الكلية ،و أ.د /عبد الكريم ّ
– أ.د /مصطفى فتحي أبو شارب رئيس قسم اللغة العر ّبية وآدابها السابق في الساعة العاشرة من صباح يوم

بالكلية.
2015/3/15م بقاعة المناقشات
ّ

نفر من عائلته
حبي الفقيد ،كما حضرت عائلته بدعوة كريمة من ّ
حضر التأبين جمهور غفير من ُم ّ
الكلية ،وحضر ا
أيضا ٌ
بكفر الشيخ.

زميال
محبي المغفور له – إن شاء اهلل –
فتحدث زمالؤه عنه ا
ّ
بدأت وقائع التأبين بآيات من القرآن الكريم ،ثم كلمات ّ
فتحدثوا عن طيب خلقه ،وحسن عشتره ،وعلمه الغزير.
فاضال ،وأستا اذا اا
ا
كبير ّ

يما.
زوجا
وتحدت زوجتاه وأبناؤه عن الجانب
ّ
اإلنساني فيه ا
ا
مخلصا ،و اأبا كر ا
ّ

يعبر ّأيما تعبير عن مظهر الحب والتقدير للفقيد من ناحية والوفاء من جانب قسم اللغة العر ّبية وآدابها
وفي مشهد ّ
قدم سعادة أ.د /محسن محمود مقشط نائب رئيس الجامعة دراعا تذكاريًّا ألكبر أبناء المرحوم،
لمنسوبيه من ناحية أخرى ّ

كثيرا ،واختلطت لديهم مشاعر
وآخر ألصغر أبنائه بعد أن حمله على ساعده في منظر بالغ التأثير صفق له الحاضرون ا
الفرح والسرور لهذا التكريم بمشاعر الحزن واأللم لفقد ر ٍ
أعز الرجال.
جل من ّ

العالمي للمرأة
اليوم
ّ
محمد رمضان
وتكريم أ.د /سعيدة ّ

تحت رعاية معالي أ.د /عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة ،أ.د /محسن محمود مقشط نائب رئيس الجامعة وعميد

كلية
محمد جبل رئيس قسم اللغة العر ّبية وآدابها في إطار احتفال ّ
الكلية ،أ.د /خالد الفخراني وكيل ّ
ّ
الكلية ،أ.د /عبد الكريم ّ
المصرية " وذلك في
مؤتمر علميًّا ،تحت عنوان ":إبداع المرأة
اا
العالمي للمرأة أقام قسم اللغة العر ّبية وآدابها
اآلداب باليوم
ّ
ّ
بالكلية.
تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم األحد 2015/3/22م بقاعة المناقشات
ّ

الكلية ،ورئيس
بدأت وقائع المؤتمر بجلسة
افتتاحية تُليت فيها آيات من القرآن الكريم ،ثم كلمات أصحاب السعادة :وكيل ّ
ّ
محمد رمضان.
ثم كلمة
ّ
المكرمة الفاضلة أ.د /سعيدة ّ
قسم اللغة العر ّبية وآدابهاّ ،
وقدم سعادة د /عهدي السيسي بحثاا عنوانه ":النقد عند أ.د /سعيدة رمضان الموقف واألداة "

القصة القصيرة التي يرعاها
ووّزعت جوائز مسابقة
قدم المن ّ
ومع نهاية المؤتمر ّ
ّ
ظمون دراعا تذكاريًّا للمحتفى بهاُ ،
محمد السيد الدسوقي في إلقاء كلمته ،وتقديم الجوائز
ي ،الذي أناب عنه سعادة أ.د/
سعادة أ.د /حسن البندار ّ
ّ
للفائزين.

بالكلية.
حي رائع قدمه فريق المسرح
و اا
ّ
أخير استمتع الحضور الكريم بعرض مسر ّ

الثقافة والمجتمع

ِ
وتجارب
شهادات

بالكلية ندوة
األدبي
محمد جبل بالتعاون مع النادي
ّ
أقام قسم اللغة العر ّبية وآدابها ّ
بكلية اآلداب برئاسة أ.د /عبد الكريم ّ
ّ
ِ
وتجارب" وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثالثاء 2015/12/1م
بعنوان " :الثقافة والمجتمع شهادات

محمد زكي السديمي عميد الكلية.
بقاعة المناقشات
ّ
بالكلية تحت رعاية أ.دّ /
استضافت الندوة ثالثة من رموز األدب ،والثقافة ،واإلبداع بمحافظة الغر ّبية ،وهم:
محمد فريد أبو سعدة.
 -1الشاعر الكبير ّ /
النبي الحلو.
ائي الكبير /جار
ّ
 -2الرو ّ

 -3اإلعالمي الشاعر  /محمود عبد اهلل شرف.

ي األستاذ بقسم اللغة العر ّبية وآدابها.
أدار الندوة سعادة أ.د /أسامة البحير ّ

األجالء عن تجاربهم ،ونقلوا خبراتهم إلى الناشئة وشداة األدب ،وأجابوا عن أسئلة الطالب ،وبثّوا فيهم
تحدث الضيوف
ّ
ّ
بكلية اآلداب جامعة طنطا.
أمال
ا
ا
سيما اإلعالمي الشاعر  /محمود عبد اهلل شرف ابن قسم اللغة العر ّبية وآدابها ّ
جديدا ًل ّ

محمد السيد
واستمع الضيوف الكرام إلى المبدعين من أعضاء هيئة التدريس أم من الطالب فاستمعوا إلى سعادة أ.دّ /
الدسوقي ،و د /عهدي السيسي ،و أ /بشير عصام الشوربجي.
ّ

ووجهوا إليهم النصائح بشأن إبداعاتهم.
كما استمعوا إلى المبدعين من الطالبّ ،

األجالء.
الكلية ،وسعادة رئيس قسم اللغة العر ّبية وآدابها الضيوف
ّ
كرم سعادة عميد ّ
وفي نهاية المؤتمر ّ

الكلية ،وقصر ثقافة طنطا ،واتّحاد كتاب الغر ّبية ،ومن المهتمين باألدب والثقافة
حضر الندوة جمهور غفير من طالب ّ
بعامة.
ّ
وحرص عدد من الحضور على التقاط صور تذكارية مع الضيوف رموز الفكر واإلبداع بمحافظة الغر ّبية.

العربية
العالمي للغة
اليوم
ّ
ّ
محمد زكريا عناني
وتكريم أ.دّ /

لدن معالي أ.د /عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة ،وأ.د /إب ارهيم سالم نائب رئيس الجامعة ،وفي
برعاية كريمة من ُ
العالمة
اا
العالمي للغة العربية أقام قسم اللغة العر ّبية وآدابها
كلية اآلداب باليوم
مؤتمر علميًّا ،تحت عنوانّ ":
إطار احتفال ّ
ّ
محمد زكريا عناني – حياته وأعماله " وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس 2015/12/17م
أ.دّ /
بالكلية.
بقاعة المناقشات
ّ
محمد جبل
محمد زكي السديمي عميد ّ
الكلية ،وقام بأمانة المؤتمر سعادة أ.د /عبد الكريم ّ
ترأس المؤتمر سعادة أ.دّ /
الدسوقي.
السيد
محمد ّ
رئيس مجلس قسم اللغة العر ّبية وآدابها ،وكان ّ
مقرر المؤتمر سعادة أ.دّ /
ّ

الكلية رئيس
بدأت وقائع المؤتمر بجلسة
ثم كلمات أصحاب السعادة :عميد ّ
ّ
افتتاحية تُليت فيها آيات من القرآن الكريمّ ،
بكلية
محمد منصور رئيس قسم اللغة العر ّبية ّ
المؤتمرّ ،
وممثل الضيوف المشاركين سعادة أ.د /إبراهيم ّ
ومقرر المؤتمرّ ،
اآلداب جامعة دمياط.

ثم توالت القصائد الشعرّية  ،من أ.د /بسيم عبد
وقدم سعادة د /عهدي السيسي السيرة
ّ
الذاتية للضيف المحتفى بهّ ،
المنوفية ،و أ /بشير الشوربجي المدرس المساعد بآداب طنطا.
الجيد من جامعة
العظيم و أ.د /شعبان عبد ِّ
ّ

ي وشهادة تقدير.
لعالمة أ.د/
اًلفتتاحية بكلمة
واختتمت الجلسة
للمكرم ا ّ
ّ
ثم تكريم سعادته بدرع تذكار ّ
ّ
ّ
محمد زكريا عنانيّ ،

محمد القاعود األستاذ بقسم اللغة
العلمية التي ترأسها سعادة أ.د /حلمي
وبعد استراحة قصيرة بدأت وقائع الجلسة
ّ
ّ
علمية لك ّل من:
العر ّبية وآدابهاّ ،
وقدمت في هذه الجلسة ست أوراق ّ
عياد ،د /عهدي إبراهيم السيسي
أ.د /محمد الدسوقي ،و د /أيمن ّ

القللي.
محمد رشاد ،وأ.د /بسيم عبد العظيم ،ود /محروس
وأ.د /نبيل ّ
ّ
نوه عنها رئيس الجلسة ،ولم يتم ّكن أصحابها – من خارج جمهورّية مصر العر ّبية ومن داخلها  -من
هذا غير األوراق التي ّ
الحضور.
ظمة.
كرم رئيس المؤتمر المشاركين ،واللّجنة المن ّ
وفي نهاية المؤتمر ّ

العالمي للمرأة
اليوم
ّ
وتكريم أ.د /وفاء كامل

ي،
ا
ي في المجتمع المصر ّ
احتفاًل باليوم العالمي للمرأة في الثامن من شهر مارس  2016م  ،واد ار اكا لقيمة المرأة المحور ّ
مؤتمر تحت
اا
اإلنسانية ،ينظم قسم اللغة العر ّبية وآدابها بكلية اآلداب جامعة طنطا
يمانا بدورها المبدع في الحضارة
ّ
وا ا

عنوان " :دراسات في إبداع المرأة المصرية والعربية "برعاية كريمة من معالي أ.د /عبد الحكيم عبد الخالق رئيس
الجامعة ،وأ.د /إبراهيم سالم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،ويهدف المؤتمر إلى:

العلمية التي تجمع الباحثين من مختلف الجامعات المصرّية ،وخدمة
العلمي ،ودعم المبادرات
تشجيع البحث
الثقافية و ّ
ّ
ّ
ي ،وعلى مستوى محافظة الغر ّبية،
النسائي على المستوى
المجتمع المحلي ،وتكريم رموز الفكر واإلبداع
القومي المصر ّ
ّ
ّ

القومي .
المحلي و
وعلمية على المستوىين
ثقافية
ّ
والسعي إلى أن تكون كلية اآلداب وجامعة طنطا منارة ّ
ّ
ّ

محمد جبل
محمد زكي السديمي عميد ّ
الكلية ،وكان ُم ّ
قرر المؤتمر سعادة أ.د /عبد الكريم ّ
ترأس المؤتمر سعادة أ.دّ /
الدسوقي.
السيد
محمد ّ
رئيس مجلس قسم اللغة العر ّبية وآدابها ،وقام بأمانة المؤتمر سعادة أ.دّ /
ّ
ممثال في
القومي
النسائي على المستوى
كرم قسم اللغة العر ّبية وآدابها رموز الفكر واإلبداع
وفي افتتاح المؤتمر
ا
العلمي ّ
ّ
ّ
ّ

اللغوية بكلية اآلداب جامعة القاهرة ،وأول امرأة تفوز بعضوية مجمع اللغة
العالمة الجليلة أ.د /وفاء كامل أستاذ العلوم
ّ
العربية بالقاهرة.

الثقافي
إبداعية ملموسة في المشهد
كرمت جامعة طنطا ثالثاا من مبدعات محافظة الغر ّبية الالئي تركن بصمة
ّ
كما ّ
ّ
بي ،وهن :
المصر ّ
ي والعر ّ
-

الروائية الكبيرة /هالة البدري.

-

مية الشاعرة الدكتورة  /سحر سامي.
اإلعال ّ

-

الكاتبة المبدعة  /مرفت العزوني.

النسائي ،والقاء ضوٍء كاشف على اإلبداعات
العلمي حول الفكر واإلبداع
ويتطلّع قسم اللغة العر ّبية إلى تنشيط البحث
ّ
ّ
العلمية
المكرمة ،والجلسات
النسائية
المتألّقة للمرأة المصرّية والعر ّبية من خالل جلسة الشهادات الفكرّية واإلبداعية للرموز
ّ
ّ
ّ
منهجية تثري
علمية
التي تشارك فيها نخبة من الباحثات
ّ
األكاديميات من عدد من الجامعات المصرّية بأوراق عمل وبحوث ّ
ّ

العالمي.
بي و
األكاديمية حول اإلبداع
الدراسات
ّ
النسائي المصر ّ
ّ
ي والعر ّ
ّ

الكلية رئيس
بدأت وقائع المؤتمر بجلسة
افتتاحية تُليت فيها آيات من القرآن الكريم ،ثم كلمات أصحاب السعادة :عميد ّ
ّ
المكرمين أ.د /وفاء كامل
وممثل
المؤتمر ألقاها نيابة عن سعادته أ.د /خالد الفخراني وكيل ّ
ّ
الكلية ّ ،
ومقرر المؤتمرّ ،

العلمية ،والباحثات
المكرمات ،ومديرات الجلسات
اًلفتتاحية بتقديم الدروع وشهادات التقدير للمبدعات
واختتمت الجلسة
ّ
ّ
ّ
قدمن بحوثاا حول إبداع المرأة.
الالئي ّ

اإلبداعية ،شارك فيها المبدعات الروائية /هالة البدري ،والشاعرة د /سحر
أما عن الجلسات فبدأت بجلسة الشهادات
ّ
ّ
سامي ،والكاتبة  /مرفت العزوني ،وأدارت الجلسة د /نانسي إبراهيم.

بحثية صاحبات السعادة د /عزة شبل ،ود /أريج البدراوي زهران ،ود/
أما الجلسة العلمية الثانية فشارك فيها بأوراق ّ
ّ
زينب عبد السالم أبو الفضل ،ود /كاميليا عبد الفتاح ،ود /مروة الشرقاوي ،ود /منى النموري ،وأدار الجلسة أ.د /وداد

نوفل.

استقبال الطالب الجدد

عميد كلية اآلداب يستقبل الطالب الوافديين الصينيين الجدد بقاعة المؤتمرات بالكليَّة

رحَّب األستاذ الدكتور /خالد إبراهيم الفخراني القائم بعمل عميد الكلية بالطالب الصينيين الدارسين بشعبة اللغة العربيَّة
لغير الناطقين يوم األحد الموافق 17/9/2017هذا وقد حضر اللقاء األستاذ الدكتور  /أحمد عبادة العربي وكيل الكلية
محمد جبل رئيس قسم اللغة العربيَّة وآدابها بالكليَّة،
لشئون البيئة وخدمة المجتمع ،كما حضر األستاذ الدكتور عبد الكريم َّ

األكاديمي لشعبة اللغة العربيَّة
وكذلك األستاذ الدكتور  /صبحي إبراهيم الفقي األستاذ بقسم اللغة العربيَّة وآدابها والمنسِّق
ّ
لغير الناطقين بها وكذلك تشـرف بالحضور األستاذ الدكتور /عهدي إبراهيم السيسي األستاذ بقسم اللغة العربيَّة وآدابها مدير
العامة بالكليَّة.
مركز الخدمة َّ

َّ
وأكد األستاذ الدكتور/خالد الفخراني على َّ
بالطالب الوافدين من جمهوريَّة الصين الشعبيَّة إلى جامعة
أن كلية اآلداب ترحب

طنطا فكليَّة اآلداب هي منارة العلم والمعرفة التي تُ ِّ
صدر علومها اللغويَّة والمعرفيَّة إلى دول شرق آسيا من خالل جامعة
عد من أقدم الجامعات المصريَّة ،كما أكد سعادته على تقديم ِّ
كل الرعاية للطالب الوافدين ،وتعريفهم بحضارة
طنطا التي تُ ّ

مصـر ومكانتها.

العالمي للمرأة ،وتكريم د /هاجر سعد الدين
االحتفال باليوم
ّ
ي،
احتفاًل باليوم
ا
ي في المجتمع المصر ّ
العالمي للمرأة في الثامن من شهر مارس  2017م  ،واد ار اكا لقيمة المرأة المحور ّ
ّ
يمانا بدورها المبدع في الحضارة اإلنسانيَّة ،أقام قسم اللغة العربيَّة وآدابها بكليَّة اآلداب جامعة طنطا برعاية كريمة من
وا ا

مؤتمر علميًّا
اا
معالي أ.د /إبراهيم سالم القائم بعمل رئيس جامعة طنطا ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
بعنوان ":صورة المرأة في الحضارات اإلنسانيَّة واآلداب العالميَّة".

وفي المؤتمر ُكِّرمت معالي د /هاجر سعد الدين هاجر سعد الدينّ ،أول سيدة تتولى رئاسة إذاعة القران الكريم ،وأشاد
ي ،وريادتها ،وعطاءاتها البارزة في خدمة الوطن والمجتمع في مختلف
الدكتور إبراهيم سالم بدور المرأة في المجتمع المصر ّ
مؤكدا على أن المرأة في وطننا مصدر فخر
الميادين ،مضيفاا أن نهج القيادة السياسيَّة بتمكين المرأة نهج راسخ واضح،
ا
دائم بما تمارسه من دور ،وتبذله من تضحيات وأمهات الشهداء نماذج ملهمة لتلك التضحيات.

ُيذكر َّ
تضمن جلسات علميَّة عن المرأة في الحضارات اإلنسانيَّة ،وحقوق المرأة ،وواجباتها ،والمرأة في
أن المؤتمر
َّ

اآلداب العالميَّة .

شارك في فعاليَّات المؤتمر األستاذ الدكتور خالد إبراهيم الفخراني القائم بعمل عميد كليَّة اآلداب ،واألستاذ الدكتور ممدوح
محمد جبل رئيس قسم اللغة
ناصف المصر ّ
ي وكيل الكليَّة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،واألستاذ الدكتور عبد الكريم ّ
مقرر المؤتمر ،ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
العربيَّة وآدابهاِّ ،

الدولي للشعر من كلية اآلداب جامعة طنطا
فعاليات مهرجان طنطا
ّ

انطلقت فعاليات مهرجان طنطا الدولي الثالث للشعر بمشاركة كليَّة اآلداب جامعة طنطا وبعض كليَّات الجامعة وشارك
بالمهرجان الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بالكليَّة السيد األستاذ الدكتور  /خالد إبراهيم الفخراني القائم بعمل عميد الكليَّة  ،كما

حضر اللقاء أ.د  /أحمد عبادة العربي وكيل َّ
الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع وقد أدار اللقاء أ.د  /عهـدي إبراهيم
ّ
السيسي األستاذ بقسم اللغة العربيَّة وآدابها بالكليَّة

وحضر شعراء من الوًليات المتحدة األمريكية  ،والمملكة العربيَّة السعوديَّة  ،وأسبانيا ،وجمهوريَّة مصر العربيَّة ،وعدد من
الدولي..
أعضاء هيئة التدريس بالكليَّة والطالب للمشاركة الفعالة في المهرجان
ّ

العربية وتكريم العالمة األستاذ الدكتور /محمود فهمي حجازي
العالمي للغة
االحتفال باليوم
ّ
ّ
مؤتمر علميًّا بعنوان" :جهود
اا
نظم قسم اللغة العربيَّة وآدابها بكليَّة اآلداب جامعة طنطا ،يوم الثالثاء 2017/12/12م

العالمي للغة
العالمة األستاذ الدكتور محمود فهمي حجازي ،في دراسة اللغة العربيَّة ونشرها"؛ بمناسبة اًلحتفال باليوم
ّ
العربيَّة ،والذي يوافق  18ديسمبر من كل عام ،برعاية األستاذ الدكتور إبراهيم سالم ،القائم بعمل رئيس جامعة طنطا،

واألستاذ الدكتور خالد إبراهيم الفخراني ،القائم بعمل عميد كليَّة اآلداب.

محمد جبل ،رئيس قسم اللغة العربيَّة وآدابها ،مقرر المؤتمر َّ
أن كليَّة اآلداب تحرص على
وأفاد األستاذ الدكتور عبد الكريم ّ
الم ْج َمع
تكريم رموز العلم والثقافة في المناسبات المختلفة ،ومن هؤًلء الرموز "الدكتور محمود فهمي حجازي" ،عضو َ

ي ،عضو َم ْج َم َعي اللغة العربيَّة بالقاهرة ودمشق ،الرئيس المؤسِّس للجامعة المصريَّة في كازاخستان ،رئيس
العلمي المصر ّ
ّ
العامة لدار الكتب والوثائق القومية األسبق.
مجلس إدارة الهيئة َّ

وأشار الدكتور عبد الكريم إلى أن "د .حجازي" حاصل على جائزة الدولة التقديريَّة في اآلداب ،ووسام اًلستحقاق
اًلتحادي من الطبقة األولى من جمهورية ألمانيا اًلتحاديَّة ،ووسام رئيس جمهورية كازاخستان ،باإلضافة إلى الجائزة
ّ
التقديريَّة لجامعة القاهرة في العلوم اإلنسانيَّة ،والدكتوراه الفخريَّة بدرجة أستاذ من جامعة العالقات الدوليَّة واللغات العالميَّة

بكازاخستان.

تتويجا لجهود "د .حجازي" العلميَّة في خدمة اللغة العربيَّة ونشرها ،والتي تمتد ألكثر من نصف قرن،
ويأتي هذا التكريم
ا
العالمي للغة العربيَّة ،والذي حددته منظمة اليونسكو بـ 18ديسمبر ،بمناسبة إقرار "األمم
ويتزامن مع اًلحتفال باليوم
ّ
المتَّحدة" اللغة العربيَّة لغة رسميَّة ،يتم العمل بها داخلها ،في ديسمبر 1973م.

صيني يزور آداب طنطا
وفد
ّ
قام األستاذ الدكتور خالد إبراهيم الفخراني القائم بعمل عميد الكليَّة وكيل الكليَّة لشئون التعليم والطالب ،واألستاذ الدكتور

األكاديمي لشعبة
محمد جبل رئيس قسم اللغة العربيَّة وآدابها واألستاذ الدكتور صبحي إبراهيم الفقي المنسق
عبد الكريم َّ
ّ
التعليمي بسفارة الصين صونج بوه؛ وذلك
الصيني برئاسة مساعد المستشار
اللغة العربيَّة لغير الناطقين بها باستضافة الوفد
ّ
ّ
لمتابعة العمليَّة التعليميَّة للطالب الصينيين الدارسين بشعبة اللغة العربيَّة لغير الناطقين بها بكليَّة اآلداب.

وأشار سعادته بحسن اإلمكانيَّات والتقنيَّات الحديثة المتاحة بمركز اللغة العربيَّة الذي عمل على توفير بيئة آمنة َّ
للطالب،
التعليمية للطالب الصينيين ،كما َّ
َّ
كل الشكر والتقدير
ومناخ عام يساعد على رفع مستوى العمليَّة
أكد سعادته على تقديم ّ

لمعالي األستاذ الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة لما بذله من جهد في زيادة التعاون المشترك بين جامعة

طنطا والجامعات الصينيَّة.

العربية وآدابها بكلية اآلداب جامعة طنطا.
ندوة شعريَّة بقسم اللغة
َّ

تحت رعاية األستاذ الدكتور /مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة ،واألستاذ الدكتور خالد إبراهيم الفخراني القائم بعمل
محمد جبل رئيس قسم اللغة العربيَّة وآدابها
عميد الكليَّة ،وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ،واألستاذ الدكتور عبد الكريم َّ

نظمها
بكليَّة اآلداب جامعة طنطا بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالكليَّة أقيمت يوم الثالثاء2018/2/27م ،ندوة شعريَّة َّ
قسم اللغة العربيَّة وآدابها بكليَّة اآلداب جامعة طنطا.

حضر الندوة الشاعر أحمد عنتر مصطفى ،والشاعرة الدكتورة شرين العدوي ،وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس،
والعاملين بالكليَّة ،وطالب قسم اللغة العربيَّة وآدابها بكليَّة اآلداب جامعة طنطا.

.

محمد البحيرى بتقديم الندوة التي دارت حول أهميَّة اللغة العربيَّة لغة القران الكريم
ومن جانبه قام األستاذ الدكتور  /أسامة ّ

افتتاح مسابقة القرآن الكريم بجميع األقسام العلميَّة بآداب طنطا

محمد جبل رئيس قسم اللغه العربيَّة وآدابها
تحت رعاية أ.د مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة وبإشراف أ.د عبدالكريم َّ

بكليَّة اآلداب جامعة طنطا بالتعاون مع رعاية الطالب بالكليَّة انطلقت صباح األحد 2018/4/2م مسابقة القرآن الكريم
ي عميد الكلية المسابقة ِّ ،
ووزعت الجوائز يوم الثالثاء
بجميع األقسام العلميَّة بالكليَّة  ،و افتتح أ.د ممدوح ناصف المصر ّ
صباحا بقاعة المؤتمرات بكليَّة اآلداب جامعة طنطا  ،حضر اًلفتتاح األستاذ الذكتور أحمد
2018/4/10م الساعة الحادية
ا
عبادة العربي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وأكد سعادة األستاذ الدكتور /عميد الكليَّة على أهميَّة زيادته األنشطة الطالبيَّة :الدينيَّة ،والثقافيَّة ،والرياضيَّة التى تن ِّمي
معنوياتهم من خالل اًلهتمام بالمواهب ِّ
َّ
مؤك ادا سعادته على زيادة
الوعي عند الشباب ،وتعمل على زيادة مهاراتهم ،ورفع
األنشطة داخل الكليَّة ،كما َّ
أكد سعادته على تقديم ك ّل الشكر والتقدير لألساتذة المشاركين فى اختبارات الطالب للمسابقة

ِّ
متمنايا لهم التوفيق والنجاح.

