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ورشة عمل للتدريب عىل كيفية استخدام بوابة بنك املعرفة

ورش العمل

الدكتور/  األستاذ  معالي  برعاية 
جامعة  رئيس  الكردي   عصام 
األستاذ  وبإشراف  اإلسكندرية 
رئيس  نائب  جابر   هشام  الدكتور/ 
التعليم  لشئون  اإلسكندرية  جامعة 
والطالب والسيدة األستاذ الدكتور/ 
غادة  موسى عميد كلية اآلداب ويف 
الرقمية  املكتبة  وحدة  أنشطة  إطار 
بجامعة اإلسكندرية، وحتت إشراف 
باملجلس  الرقمية  املكتبات  وحدة 
مع  وبالتعاون  للجامعات  األعلى 
ببنك  املشاركة  والشركات  الناشرين 
أقيمت   ،  EKB املصري  املعرفة 
صباح يوم االحد املوافق 12 نوفمبر 
على  للتدريب  عمل  ورشة  2017م 
كيفية استخدام والتعرف على أنشطة 
بوابة www.ekb.eg، والتعامل مع 
قواعد البيانات ومصادر املعرفة التي 
الندوات  بقاعة  البوابة  بهذه  تتوافر 
بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية يف 

متام الساعة 10 صباحاً.
الدكتور/ األستاذ  السيدة  وأكدت 

غادة موسى يف كلمتها أن بنك املعرفة املصري من أكبر املشروعات القومية التي تهتم بالتعليم ودفع 
عجلة البحث العلمي يف مصر حيث يتيح مصادر املعلومات واملعرفة والثقافة حتت رعاية املجلس 
التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة اجلمهورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 
االسكندرية،  بجامعة  الرقمية  للمكتبة  التنفيذي  املدير  جعفر  آالء  الدكتورة  الورشة  وأدارت 
إدارة املشروعات وعضو املجلس  الدكتور/ أحمد احليوي مدير وحدة  الورشة األستاذ  وشارك يف 
االستشاري الرئاسي، واألستاذ الدكتور/ محمود جبر املدير التنفيذي للمعلومات جامعة اإلسكندرية، 
النشر  التدريب لبنك املعرفة املصري ومدرب معتمد لعدد من دور  واألستاذ/ محمود داود منسق 
جون  لشركة  إفريقيا  وشمال  األوسط  للشرق  االقليمي  املدير  القاضي  والدكتور/ حسني  العاملية، 

وايلي،واألستاذ/ محمد سليم مدير حسابات الشرق األوسط وشمال إفريقيا لشركة جون ويلي.
ومن اجلدير بالذكر أن هذه الورشة استمرت حتي اإلثنني املوافق 13 نوفمبر 2017م.
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الدكتور/ األستاذ  السيدة  برعاية 
اآلداب  كلية  عميد  موسى  غادة 
السيد  سلوي  الدكتوره/  وإشراف 
ضمان  وحدة  مدير  القادر  عبد 
اجلودة أقامت وحدة ضمان اجلودة 
املوافق 20  االثنني  يوم  بالكلية ظهر 
مهمة  عمل  ورشة  2017م  نوفمبر 
والتقرير  الذاتية  »الدراسة  بعنوان 

رشاد  أحمد  الدكتور/  األستاذ  الورشة  وأدار  االفتراضى،  الواقع  بقاعة  العلمي«  للبرنامج  السنوي 
أستاذ اجلراحة ومدير وحدة ضمان اجلودة بكلية طب األسنان جامعة اإلسكندرية ومراجع معتمد 
هيئة  أعضاء  من  لفيف  حضور  الورشة  وشهدت  واالعتماد،  اجلودة  لضمان  القومية  الهيئة  لدي 

التدريس بالكلية.

ورشة عمل بعنوان
«الدراسة الذاتية والتقرير السنوى للربنامج العلمى»

ورش العمل
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الورشة التدريبية الرياضية

ورش العمل

برعاية السيدة األستاذ الدكتور/ غادة موسى عميد كلية اآلداب وإشراف الدكتورة/ جيهان شفيق 
املدرس بقسم علم النفس أقيمت صباح يوم الثالثاء املوافق 5 ديسمبر 2017م بقاعة الندوات بالكلية 
بالتمارين يف حتسني احلالة  العالج  » أهمية  بعنوان  الرياضية األولى من نوعها  التدريبية  الورشة 

املزاجية«

بهدف مخاطبة  نوعها  األولى من  الرياضية   التدريبية  للورشة  الثانى  اليوم  فعاليات  جانب من 
شباب اجلامعة وحثهم على الرياضة وأهميتها باعتبارها أسلوب حياة، وخرجت الورشة عن النمطية 
حيث كان اليوم الثانى للورشة بنادي سموحة الرياضى حيث الهواء الطلق وممارسة الرياضة بحرية 
مما ساهم يف حتقيق الهدف املرجو من الورشة فى التأكيد على أهمية الرياضة يف حتسني احلالة 

املزاجية.
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نظم قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة بكلية اآلداب ظهر يوم االثنني املوافق 11ديسمبر 2017م 
ورشة عمل بعنوان »اللغة و وسائل التواصل االجتماعي )التأثير والتأثر(« برعاية األستاذ الدكتور/ 
رئيس  نائب  جابر  هشام  الدكتور/  األستاذ  وبإشراف  اإلسكندرية  جامعة  رئيس  الكردي  عصام 
اجلامعة لشئون التعليم والطالب والسيدة األستاذ الدكتور/ غادة موسى عميد كلية اآلداب، وحاضر 
فيها الدكتور/ نور عابدين املدرس بقسم اللغة العربية وآدابها، وحظيت ورشة العمل باهتمام أعضاء 
هيئة التدريس  والطالب بالكلية، وقامت األستاذ الدكتور/ غادة موسى بتسليم الدكتور/ نور عابدين 
شهادة تقدير جلهود سيادته املستمرة واملثمرة يف تنظيم ورش العمل والندوات للحفاظ على لغتنا 

العربية

ورشة عمل بعنوان
»اللغة ووسائل التواصل االجتامعى ـ التأثري والتأثر«

ورش العمل
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االداب  بكلية  الشرقية  اللغات  قسم  نظم    
ندوة تعريفية لطالب القسم وذلك يف األول من 
نوفمبر 2017 بهدف التعرف على آليات العمل 
فعاليات  وبدأت  واإلعالم،  الصحافة  مجال  فى 
الثانية ظهرا واستمرت حتي  الساعة  الندوة يف 
اخلامسة مساًء بقاعة الندوات، بحضور األستاذ 
لشئون  الكلية  وكيل  األنصاري  سامح  الدكتور 
تعمل  اجلامعة  أن  أكد  الذي  والطالب   التعليم 
وسوق  الطالب  بني  مبكر  تزاوج  حتقيق  علي 
اللغة  قبل تخرجهم، وحتدث سيادته عن  العمل 

شهدت  كما  اإلعالمي،  املجال  يف  وأهميتها 
عاشور  سميرة  الدكتور  األستاذ  حضور  الندوة 
والدكتورة  بالكلية  الشرقية  اللغات  قسم  رئيس 
الندوة  ضيف  وكان  الندوة،  منسق  نبيل  هبة 
حترير  رئيس  معوض  محمد  األستاذ  الصحفي 
اإلخباري  املوقع  حترير  ورئيس  الفنار  مجلة 
جلامعة اإلسكندرية والصحفي األستاذ علي بدر 
املوقع  حترير  ومدير  الفنار  مجلة  حترير  مدير 

اإلخباري اجلامعة اليوم .

ندوة قسم اللغات الرشقية  
للتعرف عىل آليات العمل ىف جمال الصحافة واإلعالم

الندوات
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الدكتور غادة موسى  السيدة االستاذ   برعاية 
الدكتور  االستاذ  والسيدة  اآلداب  كلية  ميد  ع
ميساء محروس رئيس قسم املكتبات واملعلومات 
بكلية اآلداب نظم يوم األحد املوافق 2017/11/5 
باستخدام  الفهرسة  حول  ندوة  املكتبات  سم  ق
قواعد وصف وإتاحة املصادر RDA ،  وحضر 

الندوة لفيف من طالب وخريجي القسم، وكذلك 
وبعض  ومعاونيهم،  التدريس  هيئة  عضاء  أ

اختصاصي املكتبات واملعلومات  
 وحتدث فيها األستاذ/ أمين املصري رئيس 
مكتب  الكوجنرس-  مبكتبة  الدوريات  سم  ق

القاهرة

ندوة قسم املكتبات واملعلومات

الندوات
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ندوة استخدامات بنك املعرفة

الندوات

الثالثاء   يوم  صباح  ظم  ن
قسم  2017/11/7م  ملوافق  ا
هامة  ندوة  واملعلومات  ملكتبات  ا
املعرفة  بنك  استخدامات  ن  ع
األستاذ  مسؤليتها  وتولي  ملصري  ا
اختصاصي  الدويك  جمال  حمد  م
للصحة  العالي  باملعهد  علومات  م
العامة بجامعة اإلسكندرية ومدير 

املكتبة الرقمية باملعهد، 
وحضر الندوة لفيف من أعضاء 
وطالب  بالقسم   التدريس  يئة  ه
من  ومجموعة  العليا  لدراسات  ا

خريجي القسم .
األستاذ  السيدة  أشارت  و
رئيس  محروس  ميساء  لدكتور  ا
تناولت  الندوة  أن  املكتبات  سم  ق
املعرفة  بنك  يف  التسجيل  يفية  ك
وكيفية البحث يف قواعد البيانات 

واألدوات املستخدمة.
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األربعاء  يوم  صباح  قيمت  أ
املوافق8 نوفمبر 2017م يف متام 
احلادية عشرة صباحا ندوة حول   
»كيفية التقدم وكتابة مشروعات 
بتمويل  واخلاصة  يراسموس«  إ
يف  العلمي  البحث  شروعات  م
الواقع  بقاعة  االوربي  الحتاد  ا
وحاضر  بالكلية،  الفتراضي  ا
فيها األستاذ الدكتور عماد خليل 
الدراسات  لشئون  الكلية  كيل  و

العليا والبحوث.

ندوة كيفية التقدم وكتابة مرشوعات إيراسموس

الندوات
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ندوة »حدد هدفك« بمدرج »أمحد فكرى«

الندوات

الكردى  عصام  الدكتور/  األستاذ  عاية  بر
السيدة  وبإشراف  االسكندرية  جامعة  يس  رئ
كلية  عميد  موسى  غادة   / الدكتور  االستاذ 
اآلداب واألستاذ الدكتور/ سامح األنصاري وكيل 
اليوم  أقيمت   والطالب  التعليم  لشئون  الكلية 
الثالثاء املوافق 14 نوفمبر 2017م ندوة بعنوان« 
مبدرج  ظهرا  الثانية  الساعة  هدفك«  حدد 
أحمد  األستاذ/  فيها  وحاضر  فكري،  أحمد 

البشرية  للتنمية  املصرية  املؤسسة  مدير  سمير 
وصاحب الرقم القياسي العاملي ألطول محاضرة 
يف التاريخ، وأدار اللقاء األستاذ الدكتور/ مجدي 

عجمية مقرر جلنة األنشطة الطالبية.
وتأتي هذه الندوة يف إطار رعاية طالب كلية 
اآلداب من خالل األنشطة الطالبية وتنمية أفكار 
اخلاصة  أهدافهم  حتقيق  آليات  يف  الشباب 

والعامة من أجل تخريج مواطن صالح
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26نوفمبر  املوافق  األحد  يوم  صباح  أقيمت 
2017م يف متام العاشرة صباحا بقاعة الندوات 
وذلك  اإلعالم  لقسم  التعريفية  الندوة  بالكلية  
كافة  علي  والرد  اجلدد  بالطالب  للترحيب 
استفساراتهم، وبدأت الندوة بالسالم اجلمهوري 

تبعه الكلمات االفتتاحية للسيد االستاذ الدكتور/ 
التعليم  لشئون  الكلية  وكيل  األنصاري  سامح 
والطالب واملشرف علي قسم االعالم و األستاذ 
السابق  الكلية  عميد  سليمان  عباس  الدكتور/ 

الكلية  التهامي وكيل  الدكتور/ ممدوح  واألستاذ 
السابق واملشرف السابق علي قسم اإلعالم.

الرابعة  الفرقة  تكرمي طالب  الندوة  وشهدت 
خريجي دفعة 2017 حلصولهم علي املركز الثالث 
ألفضل حملة إعالنية علي مستوي العالم العربي 
فعاليات  ضمن  وذلك  سيوة(  )تعالوا 
اإلعالم  لعلوم  األول  القاهرة  مهرجان 
للمنتجني  العام  االحتاد  رعاية  وحتت 
العرب، كما كرمت الطالبتان روان مرسي 
املركز  علي  حلصولهما  سامي  وروان 
األول مبسابقة املجلة الصحفية املتكاملة 
علي مستوي جامعة اإلسكندرية، وحضر 
الندوة لفيف من األساتذة  وأعضاء هيئة 

التدريس والهيئة املعاونة والطالب

الندوة التعريفية لقسم اإلعالم

الندوات
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ندوة »حروب اجليل الرابع وتأثريها عىل الشباب«

الندوات

ديسمبر   3 املوافق  األحد  يوم  صباح  أقام 
اآلداب  بكلية  والطالب  التعليم  قطاع  2017م 
أجل مصر يف  من  نشاط طالب  فعاليات  أولى 
وتأثيرها  الرابع  اجليل  حروب   « بعنوان  ندوة 
على الشباب« وحتدث فيها العقيد/ طلعت عبد 
املنعم محمد املستشار العسكري لرئيس جامعة 
السيدة  حضور  الندوة  وشهدت  اإلسكندرية،  
األستاذ الدكتور/ غادة موسى عميد كلية اآلداب 
واألستاذ الدكتور/ سامح األنصاري وكيل الكلية 
نبيل  هبة  والدكتورة/  والطالب  التعليم  لقطاع 

رائد أسرة طالب من أجل مصر باإلضافة إلى 
لفيف كبير من األساتذة أعضاء هيئة التدريس 
إطار  يف  الندوة  هذه  وتأتي  بالكلية،  والطالب 
املاسي جلامعة  باليوبيل  اآلداب  كلية  احتفاالت 
الدكتور/  األستاذ  معالي  برعاية  اإلسكندرية 
اإلسكندرية  جامعة  رئيس  الكردى  عصام 
نائب  جابر  هشام  الدكتور/  األستاذ  وإشراف 
رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب واألستاذ 

الدكتور/ غادة موسى عميد كلية اآلداب
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بالتعاون  بالكلية  النفسي  اإلرشاد  مركز  أقام 
مع قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة يوم األحد 
املوافق 10 ديسمبر 2017م ندوة بعنوان »كتالوج 
املذاكرة والتعلم«  برعاية األستاذ الدكتور/ عصام 
وبإشراف  اإلسكندرية  جامعة  رئيس  الكردى 
عميد  موسى  غادة  الدكتور/  األستاذ  السيدة 
كلية اآلداب والدكتورة/ فيبي سعد املشرف العام 
بكلية اآلداب، وحاضرت  النفسي  ملركز اإلرشاد 
املخ  الدكتورة/ جيداء مكي أستاذ مساعد  فيها 
جامعة  الطب  كلية  النفسى  والطب  واألعصاب 

اإلسكندرية.

أقيمت صباح يوم اخلميس املوافق 7 ديسمبر 
بقاعة  صباحا  عشرة  احلادية  متام  يف  2017م 
الندوات بالكلية محاضرة بعنوان » قصور املعرفة 
التاريخية« وحاضر فيها األستاذ الدكتور/ وسام 
الوسطي  العصر  تاريخ  أستاذ  فرج  عبدالعزيز 
وعميد كلية اآلداب جامعة املنصورة سابقا، وتأتي 
هذه احملاضرة برعاية السيدة األستاذ الدكتور/ 
غادة موسى عميد كلية اآلداب واألستاذ الدكتور/ 
عماد خليل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 
عصام  الدكتور/  األستاذ  وبإشراف  والبحوث 
السعيد مدير معهد البحوث والدراسات القبطية 

بالكلية . 

ندوة »كتالوج املذاكرة والتعلم« 

ندوة »قصور املعرفة التارخيية« 

الندوات
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احتفاالت

صباح  نظمت  مصر«  أجل  »من  شعار  حتت 
احتفالية   2017 نوفمبر   8 املوافق  األربعاء  يوم 
العلوم  مجمع  عمداء  فيها  شارك  التجارة  بكلية 
األستاذ  السيد  بحضور  واالجتماعية  اإلنسانية 
التجارة  كلية  عميد  الصيفي  السيد  الدكتور/ 
عميد  موسى  غادة  الدكتور/  األستاذ  والسيدة 
كلية اآلداب والسيد األستاذ الدكتور/ محمد أنور 
فرج القائم بعمل عميد كلية التربية،  وشارك يف 
والدكتورة  اآلداب  كلية  احتاد  طالب  االحتفال 
االجتماعية  اللجنة  مستشار  القادر  عبد  نادية 
التجارة  كلية  وكذلك طالب  باالحتاد  والرحالت 

والتربية.
للسادة  االفتتاحية  بالكلمات  احلفل  وبدأ 
غادة  الدكتور  األستاذ  السيدة  وأشارت  العمداء 

موسى عميد كلية اآلداب يف كلمتها إلي اجلهود 
اإلسكندرية  وجامعة  الدولة  قبل  من  املبذولة 
رئيس  الكردي  عصام  الدكتور  األستاذ  برئاسة 
علميا  حراكا  تشهد  والتي  اإلسكندرية  جامعة 
وتعليميا وثقافيا وتكنولوجيا وبحثيا مميزا، ومن 
اجلدير بالذكر أن هذا احلفل يتزامن مع ملتقي 
الشيخ،  شرم  مبدينة  يقام  والذي  العالم  شباب 
عبد  هشام  الطالب/  تنصيب  احلفل  شهد  كما 

الرازق رئيسا الحتاد طالب كلية التجارة
احتاد  لرئيس  نائب  يسري  محمد  والطالب/ 
ساقية  شعراء  تكرمي  ومت  التجارة،  كلية  طالب 
اإلسكندرية الثقافية، واختتم احلفل بفريق كورال 

كلية التجارة

احتفالية كلية التجارة بمشاركة كليتي اآلداب والرتبية
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احتفاالت

يف ضوء االحتفال باليوم العاملي للغة العربية، 
بالكلية  العربية لألجانب  اللغة  تعليم  أقام مركز 
وطالب  األجانب  من  املركز  طالب  بني  مناظرة 
برنامج اللغات التطبيقية من أبناء اللغة العربية 
يوم  وذلك  العالم«  بعيون  العربية  اللغة   « بعنوان 
وأدار   ، 2017م  ديسمبر   19 املوافق  الثالثاء 
املدير  عبدالسالم  محمد  الدكتور/  النقاش 
الدكتور/  قدم  كما  نينجيا،  لبرنامج  األكادميي 
محمود البطل مدير برنامج فالجشيب األمريكي 
اللغة  أستاذ  وحاليا  تكساس  بجامعة  سابقا 
العربية باجلامعة األمريكية ببيروت مائدة احلوار 
بني الطالب املصريني واألجانب بعنوان » تطوير 

مهارة الكتابة«.

احتفالية مركز تعليم اللغة العربية لألجانب
باليوم العاملي للغة العربية
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حفل تكريم األستاذ الدكتور حممد حممود الرسوجى ... 
وقسم التاريخ واآلثار يكرم األستاذ الدكتور غادة موسى

 بمناسبة توليها عامدة الكلية

احتفاالت
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غادة  الدكتور/  األستاذ  السيدة  برعاية 
األستاذ  وبإشراف  اآلداب  كلية  عميد  موسى 
قسم  مجلس  رئيس  عناني  كمال  الدكتور/ 

التاريخ واآلثار املصرية واإلسالمية.
نظم قسم التاريخ صباح يوم األحد املوافق 
األستاذ  تكرمي  حفل  2017م  ديسمبر   10
أستاذ  السروجي  محمود  محمد  الدكتور/ 
التاريخ احلديث واملعاصر تقديرا جلهد سيادته 
وعطائه املستمر واملثمر ومسيرته العلمية التي 

امتدت ألكثر من 70 عاما بكلية اآلداب جامعة 
االسكندرية، وحضر احلفل لفيف من األساتذة 
وأعضاء هيئة التدريس بأقسام الكلية املختلفة.
  -26 مبدرج  أقيم  الذى   - احلفل  وخالل 
بقسم التاريخ واآلثار املصرية واإلسالمية قدم 
الدكتور/ األستاذ  للسيدة  تكرمي  درع  القسم 
تولي  مبناسبة  الكلية  عميد  موسى  غادة 
سيادتها عمادة الكلية باعتبارها السيدة األولى 

التى تتولي العمادة منذ عام 1938،

احتفاالت
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احتفاالت

يف إطار احتفاالت جامعة اإلسكندرية باليوبيل 
املاسي للجامعة وبرعاية األستاذ الدكتور عصام 
وبإشراف  اإلسكندرية  جامعة  رئيس  الكردي/ 
رئيس  نائب  جابر  هشام  الدكتور/  األستاذ 
والسيدة  والطالب  التعليم  لشئون  اجلامعة 
كلية  عميد   / موسى  غادة  الدكتور  األستاذ 
اآلداب وتنظيم األستاذ الدكتور/  مجدي عجمية 
رئيس جلنة تنظيم املؤمترات واألنشطة الثقافية 
عبدالقادر  نادية   / الدكتورة  وتنسيق  بالكلية 
اآلداب  كلية  أقامت  الفلسفة،  بقسم  املدرس 
2017م  ديسمبر   16 املوافق  السبت  يوم  صباح 
إحتفالية كبري بعنوان ) من أجل مصر(، وتضمن 
برنامج االحتفالية طابور عرض الطالب وطاف 
االجتماعية  و  اإلنسانية  العلوم  مجمع  بساحات 

بدأ  ثم  أجل مصر،  من  وشعارات  الفتات  رافعا 
برنامج االحتفال بالسالم الوطني والقرآن الكرمي 

والكلمات االفتتاحية. 
يف  مصر   « بعنوان  ندوة  االحتفالية  وشهدت 
مواجهة حتديات الشرق األوسط« ألقاها سيادة 
اللواء / ناجي شهود املستشار بأكادميية ناصر 

احتفالية كربى بعنوان » من أجل مرص « ىف كلية اآلداب
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احتفاالت

العسكرية العليا، ثم فقرات الطالب والتي شملت 
فقرة غنائية وشعرية وخطابة، وانتهت االحتفالية 
والطالب،  واملنظمني  الضيوف  السادة  بتكرمي 

التدريس  هيئة  أعضاء  االحتفالية  يف  وشارك 
ساده  جو  يف  الطالب  من  كبير  وحشد  بالكلية 

احلب والشعور باالنتماء للوطن.
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احتفاالت

نظم قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية 
يوم االثنني املوافق 6 نوفمبر 2017م بكلية اآلداب 
جامعة اإلسكندرية حفل تكرمي أوائل اخلريجني 
وطالب القسم ، وتوزيع جائزة  األستاذ الدكتور 
بحضور  يحيي  الوهاب  عبد  لطفى  املرحوم 
السيدة االستاذ الدكتور غادة موسى عميد كلية 
الدكتور سامح األنصاري وكيل  اآلداب واألستاذ 

الكلية لشئون التعليم والطالب واألستاذ الدكتور 
بهية شاهني رئيس قسم اآلثار ولفيف من أعضاء 

هيئة التدريس والطالب بالكلية.
ينظم  احلفل  هذا  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
احلفل  وحضرت  التوالي،  علي  الثالثة  للسنة 
االستاذ الدكتور أمل حركة حرم املرحوم األستاذ 
الدكتور لطفي عبدالوهاب واألستاذ بقسم االثار

حفل تكريم أوائل اخلرجيني 
ىف قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
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عقد صباح يوم الثالثاء  املوافق 2017/11/7م  
الفلسفة  لقسم  الثالث  الدولي  السنوي  املؤمتر 
عنوان  حتت  اإلسكندرية  جامعة  اآلداب  بكلية 
النقد«  ونقد  االبداع  فن  الفلسفة:  نقرأ  »كيف 
الندوات  بقاعة  العاشرة صباحا  متام  وذلك يف 
غادة  الدكتور  االستاذ  السيدة  بحضور  بالكلية 
موسى عميد كلية اآلداب واألستاذ الدكتور سامح 
والطالب  التعليم  لشئون  الكلية  وكيل  االنصاري 
قسم  رئيس  جعفر  صفاء  الدكتور  واألستاذ 
الفلسفة ورئيس املؤمتر واألستاذ الدكتور عباس 
الفلسفة  وأستاذ  األسبق  الكلية  عميد  سليمان 

واألستاذ الدكتور ماهر عبد القادر املشرف العام 
علي املؤمتر واألستاذ الدكتور حربي عباس مقرر 
إلي لفيف كبير من األساتذة  املؤمتر، باإلضافة 
واجلامعات  بالكلية  التدريس  هيئة  وأعضاء 

العربية.
ويعقد املؤمتر علي مدي يومني، ويتضمن اليوم 
الفكر  بعنوان  »  األولي  جلسات:  ثالث  األول 
والعصور  اليونانية  والفلسفة  القدمي  الشرقي 
الدكتور  األستاذ  اجللسة  رئيس  الوسطي« 
والعصور  القدمية  الفلسفة  أستاذ  حربي عباس 
»الفلسفة  بعنوان  الثانية  اجللسة  الوسطي، 

املؤمتر السنوى الثالث لقسم الفلسفة حتت عنوان : 
»فن اإلبداع ونقد النقد «

املؤمترات
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املؤمترات

اجللسة  رئيس  اإلسالمية« 
الدكتور أحمد اجلزار  األستاذ 
االسالمية  الفلسفة  أستاذ 
جامعة  اآلداب  كلية  والتصوف 
اجللسة  شرف  وضيف  املنيا، 
عباس  الدكتور  األستاذ 
الثالثة  واجللسة  سليمان، 
بعنوان »الفكر الشرقي القدمي 
والوسطى«  اليونانية  والفلسفة 
رئيس اجللسة األستاذ الدكتور 
الفلسفة  أستاذ  قرني  عزت 
جامعة  اآلداب  كلية  اليونانية 

عني شمس.
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السوق اخلريى السنوى لألستاذة الدكتورة نفيسة شاش

موسى  غادة   / الدكتور  االستاذ  السيدة  برعاية 
لنا حبيب   / الدكتوره  وإشراف  اآلداب  كلية  عميد 
مدير مركز تعليم اللغة العربية لألجانب نظم قسم 
السنوي  اخليري  السوق  بالكلية  الفرنسية  اللغة 
نفيسة  الدكتور/  االستاذ  املرحومة  باسم  للطالب 
شاش بالتعاون مع نادي اينرويل سبورتنج و مؤسسة 
الدكتور/ وائل شريف بيومي اخليرية ، و ذلك يومي 
نوفمبر 2017 م مبركز   19 ، واألحد  18  السبت 
تعليم اللغة العربية لألجانب بكلية اآلداب، وحضر 
رانية عز  الدكتور/  السوق اخليري األستاذ  افتتاح 
العرب رئيس قسم اللغة الفرنسية واألستاذ محمد 

السعدني أمني الكلية

معارض



النشرة اإلعالمية لكلية اآلداب

24

معارض

املعرض األول للمشغوالت الزجاجية والرسوميات امللونة
افتتحت صباح اليوم االحد املوافق 19نوفمبر 
موسى  غادة  الدكتور/  االستاذ  السيدة  2017م 
للمشغوالت  االول  املعرض  االداب  كلية  عميد 
الزجاجية والرسومات امللونة والذي نظمه قسم 
بالكلية،  والرومانية  اليونانية  والدراسات  االثار 
لتوجهات  كإستجابة سريعة  املعرض  ويأتي هذا 
االعمال  ريادة  علي  الطالبات  لتشجيع  سيادتها 

واملشروعات الصغيرة.

وصرحت االستاذ الدكتور/ بهية شاهني رئيس 
سيتبعه  املعرض  ذلك  بأن  بالكلية  االثار  قسم 
سلسلة أخري من إنتاج الطالبات حتي يكون ذلك 
علي  تشجيعا  الكلية  أقسام  من  لغيرهم  منوذج 
منح الطلبة فرصة أكتساب مهارات املشروعات 

الصغيرة داخل الكلية.
بريادة  جوبيتر  أسرة  بالقسم  املعرض  نظم 

الدكتورة/ فتحية جابر.
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معرض للكتب املجانية 

األحد  يوم  صباح  افتتحت   
املوافق 3ديسمبر 2017 السيدة 
موسى  غادة  الدكتور/  ألستاذ  ا
واألستاذ  اآلداب  كلية  ميد  ع
الدكتور/ ميساء محروس رئيس 
قسم املكتبات واملعلومات معرض 
قسم  مبكتبة  املجانية  لكتب  ا
بالكلية،  واملعلومات  ملكتبات  ا
ومت تكرمي الفائزين يف مسابقة 
وحضر  لكتاب،  ملخص  فضل  أ
االفتتاح لفيف من أعضاء هيئة 

التدريس والطالب بالقسم

معارض
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معارض

معرض الدراسة ىف اليابان ٢٠١٧

برعاية السيد األستاذ الدكتور عصام الكردي 
رئيس جامعة اإلسكندريه وإشراف السيد األستاذ 
الدكتور هشام جابر نائب رئيس اجلامعة لشئون 
رئيس  نائب  بعمل  والقائم  والطالب  تعليم  ال
والبحوث  العليا  الدراسات  لشئون  اجلامعة 
املنعم  عبد  غاده  الدكتوره  األستاذه  والسيده 
 ، اإلسكندريه  جامعة  اآلداب  كلية  عميد  موسى 
معرض  بافتتاح  جابر  هشام  الدكتور  ألستاذ  قام 
تستضيفه  والذي  2017م  اليابان  يف  الدراسة 
مع  بالتعاون  وذلك  مرة  ألول  االسكندرية  جامعة 
 Kyushu University جامعة كيوشو اليابانية
 Embassy of بالقاهرة  اليابانية  والسفارة 
املعرض  يف  شاركت  وقد   Japan in EGypt
بعض اجلامعات اليابانية بلغ عددها  16 جامعة 

يابانية وهى: 

- KYushu university 
- KYoto university 
- Tokyo university of Foreign Studies
- TOkyo INstitute of Technology 
- Akita university 
- Nagoya universit
- Ritsumeikan Asia Pacific university 
- Osaka university 
- Kanazawa university 
- Ehime university 
- Kumamoto university 
- International Christian university 
- Yokohama National University 
- Hiroshima university 
- University of Tsukuba 
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اليابانية  املصرية  اجلامعة  إلي  باإلضافة 
للعلوم والتكنولوجيا، وكلية العلوم، وكلية التربية 
الرياضه بنات، وكلية الزراعة ، وكلية التجارة ، 

ومعهد الدرسات العليا والبحوث، وكلية التربية
حيث تضمن املعرض مجموعة من احملاضرات 
عن اجلامعات املشاركة والبرامج والفرص واملنح 
التقدم  وكيفية  اليابان  يف  للدراسة  املتاحة 
عرض  املعرض  من  الثاني  اجلزء  لها،وتضمن 
املشاركة  اجلامعات  وبروشورات  ملطبوعات 
اجلامعات  هذه  عن  ومعلومات  بيانات  وتشمل 

الليسانس  مرحلة  مستوى  علي  سواء  وبرامجها 
أو مرحلة الدراسات العليا 

واستهدف املعرض الطالب املميزين يف السنة 
النهائية وطالب الدراسات العليا

من  الضيوف  من  باحلضور  العديد  وشارك 
والهندسة  الطب  مثل  املختلفة  التخصصات 
والزراعة  اجلميلة  والفنون  والصيدلة  والعلوم 
ومعهد الدراسات والعليا والبحوث وبلغ عددهم 
من  العديد  مشاركة  إلي  باإلضافة  ضيًفا   18
أعضاء هيئه التدريس من مختلف الكليات مثل 

معارض
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معارض

والفنادق  والسياحة  والزراعة  والعلوم  اآلداب 
وطب األسنان والتجارة ورياض األطفال والطب 
التمريض  وكلية  اجلميلة  والفنون  والهندسة 
والطب  والصيدلة  والعربية  الرياضية  والتربية 
والبحوث  العليا  الدراسات  ومعهد  البيطري 
عددهم  وبلغ  العامة  للصحه  العالي  واملعهد 
تدريس  هيئه  معاونةوأعضاء  هيئة  بني  ما   110
 404 بلغ  الطالب  من  كبير  عدد  إلي  باالضافة 
الطب  وهى:   الكليات  من  العديد  من  طالب 
والفنون  والتمريض  والهندسة  والتجارة  البشري 
والتربية  والصيدلة  والزراعة  واآلداب  اجلميلة 
واالقتصاد  النوعية  والتربية  األسنان  وطب 
والسياحة  األطفال  ورياض  السياسية  والعلوم 

والفنادق والطب البيطري واحلاسبات واملعلومات 
واخلريجني وطالب الثانوية العامة 

جاءت  احملاضرات  من  مجموعة  عرض  ومت 
علي النحو التالي :

- أ. محمد فتحي ممثل السفارة وقام بعرض 
معلومات عامة عن اليابان وفرص الدراسة فيها 
التنفيذي  املدير  الغني  عبد  محمد  أ.   -
العالي  التعليم  وزاره  اليابانية  املصرية  للمبادرة 

وقام بعرض واٍف عن املبادرة
البشرية  املوارد  تنمية  برنامج  مسئول   -

وحتدث عن االتفاقية ومدتها 
- د. واتنبي )نائب رئيس جامعة كيوشو( وقام 

بعمل عرض عام علي اجلامعة 
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معارض

وقام  للتكنولوجيا(  طوكيو  )معهد  -د.فوجي 
بعمل عرض عام للمعهد 

الهندسه  قسم  رئيس  الشاذلي  أحمد  د  أ.   -
ما  بعرض  وقام   E-JUST بجامعة  الكيميائية 
برج  مبدينه  مصر  يف  اليابانية  اجلامعة  تقدمه 

العرب 
العلوم  بكلية  أستاذ  الدسوقي  سعيد  د.   -
-جامعة األزهر وحتدث عن خبرته يف الدراسة 

واحلياةيف اليابان 
-د. محمد رضا مدرس بكلية الهندسة جامعة 
االسكندرية وهو خريج جامعة كيوتو حصل علي 

الدكتوراه منها وحتدث عن جتربته يف اليابان. 
األزهر  بجامعة  أستاذ  الدسوقي  د.سعيد 
وخريج جامعة كيوشو وكلمة عن جتربة الدراسة 

يف اليابان



النشرة اإلعالمية لكلية اآلداب

30

أنشطة بيئية

تبدأ  كليتك  »نظافة  حملة 
الفترة  يف  استمرت  التي  بك« 
2017م  ديسمبر   11_7 من 
بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية 
الدكتور/ عصام  األستاذ  برعاية 
الكردى رئيس جامعة اإلسكندرية 
جابر  هشام  الدكتور/  واألستاذ 
لشئون  اجلامعة  رئيس  نائب 
وبإشراف  والطالب  التعليم 
موسى  غادة  الدكتور/  األستاذ 
والدكتورة/  اآلداب  كلية  عميد 
احلملة  مقرر  شفيق  جيهان 
توعية  إلى  احلملة  وهدفت 
بأهمية  والطالبات  الطالب 
عنوانهم  ألنها  كليتهم   نظافة 

وعنوان بلدهم

محلة بعنوان » نظافة كليتك .. تبدأ بك«
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أنشطة بيئية
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من أخبار الكلية

اجتامع إدارة الكلية مع رؤساء األقسام

اجتماع إدارة الكلية صباح يوم اخلميس املوافق 2017/11/2 مع رؤساء األقسام العلمية ملناقشة 
تطوير البرامج الدراسية بالكلية لنظام الساعات املعتمدة

الدكتورهامن  االستاذ  السيدة  تعيني  مت   
عبد الرحيم إبراهيم ـ األستـاذ املساعــد بقســم 
املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب مبناسبة مشرفاً 
عاماً على اإلدارة العامة لشئون املكتبات اجلامعية  
التى تضم )إدارة املكتبة املركزية ـ إدارة مكتبات 
الكلياتـ  إدارة الشئون املالية واإلدارية( باجلامعـة 
اعتبـاراً من 2017/10/30 وحتى 2018/7/31 

نهاية العام اجلامعى )2018/2017(. 

 تعيني الدكتورة آالء جعفر الصادق املدرس 
جامعة  اآلداب  بكلية  واملعلومات  املكتبات  بقسم 
مشروع  لوحدة  التنفيذي  املدير  اإلسكندرية 

املكتبة الرقمية _ جامعة اإلسكندرية
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من أخبار الكلية

د. غادة موسى توصى بتكوين جلنة 
للجودة داخل األقسام واملعاهد

اجتمعت صباح يوم االثنني املوافق 6 نوفمبر 
موسى  غادة  الدكتور  األستاذ  السيدة  2017م 
سلوى  الدكتورة  والسيدة  اآلداب  كلية  عميد 
السيد عبدالقادر املدير التنفيذى لوحدة ضمان 
اجلودة بالكلية مع املنسقني االكادمييني لألقسام 
الوضع  علي  الوقوف  بهدف  العلمية  واملعاهد 
الستيفاء  العلمية   واملعاهد  لألقسام  احلالي 

متطلبات اجلودة، ومعايير البرامج األكادميية.
وأوصت السيدة األستاذ الدكتور غادة موسى 
كل قسم ومعهد علمي بتكوين جلنة للجودة داخل 

االقسام واملعاهد.

مرسي  روان  الطالبة/  حصلت 
بالفرقة الرابعة قسم االعالم علي املركز 
اإلسكندرية  جامعة  مستوي  علي  األول 
التليفزيوني«،  »املراسل  مسابقة  يف 
الرابعة  بالفرقة  سامي  روان  والطالبة/ 
قسم اإلعالم علي املركز الثاني باملسابقة 
مستوي  علي  تصعيدهما  ومت  نفسها، 
اجلمهورية، وتأتي هذه املسابقة يف إطار 
العامة  لإلدارة  والفني  الثقايف  النشاط 

لرعاية شباب جامعة اإلسكندرية.

فائزتان من كلية اآلداب
ىف مسابقة 

 »املراسل التليفزيونى«
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جملس إدارة املجمع النظرى يغري اسمه إىل : 
»جممع العلوم اإلنسانية واالجتامعية«

مجلس  اإلسكندرية  جامعة  تشكل  مرة  ألول 
األستاذ  رعاية  حتت  النظري  للمجمع  إدارة 
وذلك  اجلامعة  رئيس  الكردي  عصام  الدكتور 
واألنشطة  املجاالت  كافة  يف  والتعاون  للتنسيق 
وتعظيم االستفادة من املوارد و اإلمكانات املتاحة 
 2017 نوفمبر   2 املوافق  اخلميس  يوم  عقد 
النظري  املجمع  إدارة  ملجلس  الثاني  االجتماع 
برئاسة األستاذ الدكتور / السيد الصيفي عميد 
غادة   / الدكتور  األستاذ  وبحضور  التجارة  كلية 
الدكتور  واألستاذ   ، اآلداب  كلية  عميد  موسى 
واألستاذ  احلقوق  كلية  عميد  دويدار  طلعت   /

الدكتور / محمد أنور فرج القائم بعمل عميد كلية 
عميد  قطارة  حنان   / الدكتور  واألستاذ  التربية 
العديد  ملناقشة  وذلك  والفنادق  السياحة  كلية 
من املوضوعات التي تخص املجمع النظري وقد 

أسفر االجتماع عن املوضوعات التالية:
- االتفاق على تغيير اسم املجمع النظري إلى 

» مجمع العلوم اإلنسانية واالجتماعية » 
ويليه  املجمع  اسم  - عمل الفتة تشتمل على 

اسم وشعار كل كلية .
- تغيير بوابات املجمع لتصبح بوابات إلكترونية 
اجلامعية  للبطاقة  آلي  قارئ  بجهاز  مزودة 

من أخبار الكلية
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وتسجيل بياناته يف كل مرة دخول وخروج والتي 
تستغرق وقًتا أقل كثيراً بدالً من الفحص اليدوي 
طالب  لكل  البطاقة  فحص  فيه  يتم  كان  الذي 

بطريقة يدوية .
طالب  جلميع  اجلامعية  البطاقة  توحيد   -
املجمع . االتفاق على فتح بوابة جديدة تطل على 
شارع سوتير أمام كلية السياحة والفنادق وأخري 
تطل على شارع بورسعيد بني بوابتي كلية التجارة 
وكلية اآلداب . وذلك لتسهيل حركة املرور داخل 

املجمع .
قاعات  استخدام  على  التنسيق  مت  كما   -
وضع  سيتم  ومستقباًل  الكليات،  بني  الدراسة 
لتسجيل  القاعات  أبواب  على  إلكترونية  بوابات 

حضور وغياب الطالب يف كل محاضرة .
املجمع  حدائق  جميع  بتنسيق  قرار  اتخاذ   -
بدأ  القادم  والذي  الشتاء  ملوسم  واالستعداد 
التجارة  كلية  بني  بالتنسيق  اليوم  هذا  بالفعل 
شبكة  تنظيف  ومت  الصحي  الصرف  وشركة 
التجارة  بكليتي  اخلاصة  الصحي  الصرف 

والتربية .
- التوصية بالتعاقد مع إحدى شركات النظافة 

لتقوم بتنظيف املباني من الداخل .
بني  املؤمترات  بتنظيم  التوصية  وأخيراً   -
شامل  مؤمتر  إعداد  يتم  بحيث  املجمع  كليات 
تشارك كل كلية فيه مبا يخصها من موضوعات .

من أخبار الكلية
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مهرجان »العيش وامللح« 
ببيت السنارى للمحافظة عىل الرتاث واملواطنة

بيت  رحاب  ويف  وأصالته  التاريخ  عبق  وسط 
السناري وعظمته شاركت نخبة من الشخصيات 
مهرجان  يف  اإلسكندرية  بجامعة  األكادميية 
من  عشر  الثاني  يف  أقيم  الذي  وامللح  العيش 
عن  الشخصيات  تلك  وحتدثت  املاضي،  أكتوبر 
املعلومات  وتكنولوجيا  بالترجمة  التراث  عالقة 
بالعادات  عالقته  إلي  باإلضافة  واالتصاالت 
واألكالت املصرية القدمية، فتحدثت الدكتورة/
رمي حافظ املدرس ببرنامج اللغات التطبيقية بكلية 
اآلداب جامعة اإلسكندرية ومنسقة املهرجان عن 
وحتدثت  التراث،  وحفظ  نقل  يف  الترجمة  دور 
قسم  اخلياط  رئيس  غادة  الدكتور/  االستاذ 
نظم املعلومات بكلية التجارة جامعة اإلسكندرية 
يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  دور  عن 
توثيق التراث، وحتدثت الدكتورة/ دينا عز الدين 

األستاذ املساعد بكلية السياحة والفنادق بجامعة 
اإلرشاد  قسم  رئيس  بعمل  والقائم  اإلسكندرية 
من  املستمد  املادي  غير  التراث  عن  السياحي 

مصر القدمية.
مهرجان العيش وامللح الذي أقيم حتت شعار 
دعوة  هو  واملواطنة«  التراث  علي  »احملافظة 
للتمسك بالتراث بكافة أشكاله واستخدام تقنيات 
العصر لتوثيقه واحلفاظ عليه، حيث اشتمل علي 
التراث  من  املستمدة  احلرف  من  لسبعة  عرض 
األرابيسك، صناعة  فن  املثال:  علي سبيل  منها 
الكرمية،  باألحجار  املطعمة  الفضية  املشغوالت 
واملنتجات اجللدية املزينة بالرسومات، وصناعة 
بالفضة،  املطرزة  والثياب  اليدوي،  السجاد 

وصناعة اخلبز الشمسي.

من أخبار الكلية
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من أخبار الكلية

بروتوكول تعاون  بني كلية اآلداب
و شعبة البحوث للقوات املسلحة

املوافق  الثالثاء   يوم  صباح  استقبلت 
غادة  الدكتور/  األستاذ  السيدة  2017/11/7م 
األستاذ  والسيدة  اآلداب  كلية  عميد  موسى 
املكتبات  قسم  رئيس  محروس  ميساء  الدكتور/ 
أحمد  أسامة  املقدم/  بالكلية سيادة  واملعلومات 
البحرية  بالقوات  البحوث  شعبة  رئيس  النمر 
التعاون املشترك بني  باإلنابة وذلك لبحث سبل 

اآلداب  وكلية  املسلحة  للقوات  البحوث  شعبة 
املكتبة  تطوير  يف  وذلك  االسكندرية  جامعة 
االستعانة  خالل  من  البحرية  للقوات  املركزية 
واملعلومات  املكتبات  قسم  من  باملتخصصني 
بالكلية، كما بحثت أوجه سبل التعاون املشترك 
املشتركة،  والندوات  املؤمترات  إقامة  مجال  يف 

وذلك من خالل بروتوكول تعاون مشترك.
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وفد من الصني الشعبية ىف زيارة ملتحف آثار كلية اآلداب

من أخبار الكلية

زار صباح يوم األحد املوافق 12 نوفمبر 2017م 
وفد رفيع املستوي من جمهورية الصني الشعبية 
إدارة جامعة اإلسكندرية ثم توجه الوفد بصحبة 
عميد  موسى  غادة  الدكتور/  األستاذ  السيدة 
كلية اآلداب لزيارة متحف آثار كلية اآلداب، وقد 
أشاد الوفد باملقتنيات املتحفية واالثرية املوجودة 

باملتحف.
ومن اجلدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي يف 
اإلسكندرية  بني  املبرمة  التعاون  إتفاقية  إطار 
 25 مبرور  واالحتفال   1992 عام  وشنجهاي 
الثنائية بني مصر والصني  العالقات  عاما علي 

ولتنشيط السياحة املصرية
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من أخبار الكلية

وفد من كلية اآلداب ىف زيارة للكلية البحرية

برعاية األستاذ الدكتور عصام الكردى رئيس 
الدكتور  األستاذ  وإشراف  اإلسكندرية  جامعة 
هشام جابر نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم 
والطالب والسيدة األستاذ الدكتور غادة موسى 
الدكتور  األستاذ  وتنظيم  اآلداب  كلية  عميد 
مجدى عجمية مقرر جلنة األنشطة الطالبية قام 
البحرية  الكلية  إلى  بزيارة  كلية اآلداب  وفد من 

سميرة  الدكتورة  األستاذة  بحضور  باإلسكندرية 
والهيئة  الشرقية،  اللغات  قسم  رئيس  عاشور 
االنتماء  روح  تنمية  أجل  من  والطالب  املعاونة 
للوطن والتأكيد على معرفة الدور البطولي الذى 
حماية  فى  املصرية  املسلحة  القوات  به  تقوم 

مصرنا احلبيبة
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قسم اإلعالم جامعة اإلسكندرية يحصد المركز الثالث
ألفضل حملة إعالنية على مستوى العالم العربى ..

من أخبار الكلية

دفعه  خريجي  الرابعة  الفرقة  طالب  فاز   
2017 بجائزة أفضل حملة إعالنيه على مستوى 
ضمن  وذلك  سيوة(  )تعالوا  العربي  العالم 
اإلعالم  لعلوم  األول  القاهرة  مهرجان  فعاليات 
العرب.  للمنتجني  العام  االحتاد  رعاية  وحتت 
الدكتور  االستاذ  السيد  من  اجلائزة  تسلم  وقد 
باجلامعة  اإلعالم  كلية  عميد  الشريف  سامي 
التكنولوجية احلديثة بالقاهرة ورئيس املهرجان  

وفد رسمي من كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية  
بحضور السيداألستاذ الدكتور سامح األنصاري 
واملشرف  والطالب  التعليم  لشئون  الكلية  وكيل 
على قسم اإلعالم، ومجموعة من أعضاء هيئة 
الدكتورة  السيدة  تتضمن  بالقسم  التدريس 
حمدي   إيهاب  الدكتور  والسيد  شيبة  شدوان 

وأيضا الطالب الذين قاموا باحلملة.
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الطالب هيثم محزة..
حيصل عىل املركز الثانى ىف بطولة 

اجلمهورية ىف كامل األجسام

عميد  موسى  الدكتور/غادة  األستاذ  السيدة 
كلية اآلداب تتقدم بخالص التهاني للطالب هيثم 
الفلسفة  قسم  الثالثة  بالفرقة  حمزة  أشرف 
مستوى  على  الثاني  املركز  على  حلصوله 

اجلمهورية يف بطولة كمال األجسام

مباراة كرة قدم
بملعب كلية التجارة
لطالب قسم الفلسفة

املوافق 13 ديسمبر 2017  يوم األربعاء   نظم 
طالب الرابطة الفلسفية  أسرة Plato( ( مبارة 
يف  ذلك  ويأتي  التجارة،  كلية  مبلعب  قدم  رة  ك
إطار فعاليات النشاط الرياضي للطالب بقسم 

الفلسفة كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية.
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الطالب أمحد سعيد سعد رئيسا الحتاد طالب الكلية

أقيمت صباح يوم الثالثاء املوافق12 ديسمبر 
اآلداب  كلية  طالب  احتاد  انتخابات  20م   17
للعام اجلامعي2017/2018  جامعة اإلسكندرية 
موسى  غادة  الدكتور/  األستاذ  السيدة  ئاسة  بر
عميد كلية اآلداب وبحضور جلنة التحكيم والتي 

تكونت من: 
وكيل  األنصاري  سامح  الدكتور/  األستاذ 
الكلية لشئون التعليم والطالب والدكتورة/ نادية 

واألستاذ/  االنتخابات  على  مشرف  عبدالقادر 
محمد  واألستاذ/  الكلية  أمني  السعدني  محمد 
ندا رئيس قسم رعاية الشباب وانتهت االنتخابات 
بفوز الطالب/ أحمد سعيد سعد بالفرقة الثالثة 
قسم اجتماع ) رئيسا لالحتاد( والطالب محمد 
شعبان علي بقسم التاريخ ) نائبا لرئيس االحتاد(، 

ومت ترشيح مستشاري جلان االحتاد.
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معايير اعتماد برامج الكلية فى زيارة الدكتورة بهية جالل
األستاذ  السيدة  استقبلت 
عميد  موسى  غادة   / الدكتور 
األحد  يوم  صباح  اآلداب  كلية 
املوافق 24 ديسمبر2017م السيدة 
جالل  بهية  الدكتور/  األستاذ 
التربية  بكلية  األستاذ  اإلخريطي 
العلوم  قطاع  ومسؤول  النوعية 
ضمان  مركز  مبجلس  اإلنسانية 
املقابلة  اجلودة باجلامعة، وحضر 
عبد  السيد  سلوى  الدكتوره/ 
القادر مدير وحدة ضمان اجلودة 

بالكلية. 
التعرف  الزيارة  واستهدفت 
فيما  للكلية  احلالي  الوضع  على 
برامج  اعتماد  معايير  يخص 
خالل  تنفيذه  مت  وما  الكلية، 
العام  من  األول  الدراسي  الفصل 
متهيدا   2017/2018 اجلامعي 
لتقدمي تقرير إلى مجلس اجلامعة 

فيما يخص هذا القطاع.
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تكريم الذين بلغوا السن 
القانونية بالكلية

من أخبار الكلية

احلضري  الفتاح  عبد   / األاستاذ  حفل  من 
لبلوغ سيادته السن القانونية.

من حفل السيدة/ إميان جنم  لبلوغ سيادتها السن القانونية.
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من أخبار الكلية

TAFL زيارة السفير البريطانى جون كاسن لمركز

تكريم املشاركني ىف احتفالية اليوبيل املاسى

رئيس  الكردى  عصام  الدكتور  األستاذ  كرم 
 25 املوافق  االثنني  يوم  اإلسكندرية  جامعة 
ديسمبر 2017م عدًدا من أعضاء هيئة التدريس 
العام يف  الذين شاركوا على مدار  بكلية اآلداب 
اجلامعة  الحتفالية  الالزمة  الترتيبات  إعداد 

باليوبيل املاسي وهم: 
أ.د فتحي أبو عيانة -  أ.د ممدوح تهامي - أ.د 
محمد شرف - أ.د مجدى عجمية - د. محمد 

متام - د. عبداحلميد ناصف - د. أحمد جمال
وشهد االحتفالية أ.د هشام جابر نائب رئيس 
محمد  وأ.د  والطالب  التعليم  لشئون  اجلامعة 
لشئون  اجلامعة  رئيس  نائب  عبدة  اسماعيل 
فرع مطروح وأ.د رشدي زهران رئيس اجلامعة 
السابق وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس 

والعاملني.



النشرة اإلعالمية لكلية اآلداب

46

من أخبار الكلية

احتفالية رواد األعامل تكرم الدكتورة غادة موسى
األستاذ  السيدة  تكرمي    
عميد  موسى  غادة  الدكتور/ 
اخلميس  يوم  اآلداب  كلية 
املوافق 28 ديسمبر 2017 م فى 
العرب  األعمال  رواد  احتفالية 
على  العاشر  للعام  تقام  والتي 
اإلسكندرية،  مبكتبة  التوالى 
أهدافها  أهم  من  حتمل  والتى 
جانب التقدير املعنوى ملن يعطى 
النجاح  ويحقق  اجلهد  ويبذل 

لنفسه ووطنه 
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جملس الكلية

كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية  وافق مجلس 
للعام اجلامعي 2017/2018  الرابعة  يف جلسته 
املوافق  الثالثاء  يوم  صباح  عقدت  التي 
األستاذ  السيدة  2017/11/14  برئاسة 
الدكتور/ غادة موسى عميد الكلية علي االتي:  

الغيط  أبو  شوقى  الدكتور/  السيد  ترقية   *
أستاذ  وظيفة  إلي  اجلغرافيا  بقسم  املدرس 

مساعد بالقسم بذاته.
* ترقية السيدة الدكتورة / أميمة ضياء الدين 
املدرس بقسم الفلسفة إلي وظيفة أستاذ مساعد 

بالقسم   ذاته. 
* ترقية السيدة الدكتورة/ سلوى عبد القادر 
أستاذ  وظيفة  إلي  االنثربولوجيا  بقسم  املدرس 

مساعد بالقسم   ذاته. 
أحمد  ابراهيم  الدكتور/  السيد  ترقية   *
وظيفة  إلي  املسرحية  الدراسات  بقسم  املدرس 

أستاذ مساعد بالقسم   ذاته. 
األستاذ  السيد  مذكرة  املجلس  واعتمد   *
والطالب  التعليم  لشئون  الكلية  وكيل  الدكتور/ 
الفصلني  اختبارات  إجراء  علي  املوافقة  بشأن 
للطالب املكفوفني علي احلاسب االلي ، وكذلك 
مذكرة سيادته بشأن اعتماد الئحة اللغة الصينية. 
األستاذ  السيدة  مذكرة  املجلس  اعتمد  كما 
املجتمع  خدمة  لشئون  الكلية  وكيل  الدكتور/ 

وتنمية البيئة بشأن:   
* عقد ندوة يف موضوع  »ضوابط العالقات 

بني الشباب داخل احلرم  اجلامعي«.
والسلوكيات  االخالق  لتنمية  حمالت  عقد   *

حتت عنوان »نحو شخصية أخالقية تربوية«. 
* عقد مائدة مستديرة بعنوان »اللغة العربية 

بعيون العالم«. 
العالج  »أهمية  بعنوان:  عمل  ورشة  تنظيم   *
املزاجية  الرياضية يف حتسني احلالة  بالتمارين 

والنفسية«.
* عقد ندوة بعنوان »كتالوج املذاكرة و التعليم«.
نادي   « عنوان  طالبي حتت  نشاط  تنظيم   *

السينما«. 
تستضيف  الندوات  من  سلسلة  عقد   *
بناءة  شخصيات عامة متميزة والتي متثل قدوة 

للشباب وطالب اجلامعة. 
* تنظيم حملة من خالل فريق خدمة املجتمع 

لتنظيف الكلية  وجتميلها. 
* تنظيم امللتقي الدولي الثاني للمرأة العربية.
* عقد ورشة عمل حتت عنوان » اللغة ووسائل 

التواصل االجتماعي« .
لبث  » من أجل مصر«  بعنوان  ندوة  تنظيم   *

روح االنتماء وحب الوطن. 
املاجستير  * هذا وقد ووفق علي منح درجة 

قرارات جملس الكلية ىف جلسة ١4 نوفمرب ٢٠١٧
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جملس الكلية

الثالثاء  يوم  صباح  االداب  كلية  مجلس  قام 
املوافق 14 نوفمبر 2017م برئاسة السيدة االستاذ 
كل  بتكرمي  الكلية  عميد  موسى  غادة  الدكتور/ 
من األستاذ الدكتور/ أحمد أمني سليم حلصول 
لالثاريني  العام  االحتاد  جائزة  علي  سيادته 
والبحوث  الدراسات  التقديرية يف مجال  العرب 
االثرية للعام 2017م وتفضل سيادته بإهداء هذه 

اجلائزة للكلية، واألستاذ الدكتور/ فوزي عيسي 
حلصول سيادته علي جائزة البابطني، كما قامت 
جبريل  حسن  السيد/  بتكرمي  أيضا  سيادتها 
املوظف بقسم األرشيف والسيد/سامح فرج من 
أمن الكلية تقديرا ألماناتهما املشرفة وعثورهما 
علي جهازي محمول وتسليمهما ألمن الكلية، ومت 

تسليم شهادات تقديرية يف قاعة مجلس الكلية

جملس كلية اآلداب يكرم املتميزين بجلسة ١4 نوفمر ٢٠١٧

لثالثني باحث بأقسام اللغة العربية وآدابها، اللغة 
واالثار  والتاريخ  الفرنسية،  اللغة  االجنليزية، 
االجتماع،  اجلغرافيا،  واإلسالمية،  املصرية 
اللغوية،  الدراسات  ومعهد  النفس،الفلسفة،  علم 

والعلوم االجتماعية.

لعدد  الدكتوراة  درجة  منح  علي  واملوافقة   *
وآدابها،  العربية  اللغة  باقسام  باحًثا  عشر  ستة 
البحر  دراسات  معهد  اجلغرافيا،  املكتبات،   ،

املتوسط، والعلوم االجتماعية
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قرارات جملس الكلية ىف جلسة ١٢ ديسمرب ٢٠١٧

جامعة  اآلداب  كلية  مجلس  وافق   
اإلسكندرية يف جلسته اخلامسة للعام اجلامعي 
املوافق  الثالثاء  يوم  التي عقدت  2017/2018م 
األستاذ  السيدة  برئاسة  ديسمبر2017م   12
على  اآلداب  كلية  عميد  موسى  غادة  الدكتور/ 

اآلتي: 
خميس  هاني  الدكتور/  األستاذ  ترقية   -
بعمل  والقائم  االجتماع  بقسم  املساعد  األستاذ 

رئيس القسم إلى درجة أستاذ بالقسم ذاته.
الدخاخني  مجدي  دينا  األستاذة/  تعيني   -
إلى  االجنليزية   اللغة  بقسم  املساعد  املدرس 

وظيفة مدرس بالقسم ذاته. 
األستاذ  السيد  مذكرة  املجلس  اعتمد   - 
والطالب  التعليم  لشئون  الكلية  وكيل  الدكتور/ 

بشأن: 
االمتحانات  أعمال  استعراض  يف  النظر   *
اجلامعي  للعام  األول  الدراسي  الفصل  يف 

.2017/2018
للفصل  الرصد  ملراجعة  املركزية  اللجنة   *

الدراسي األول 2017/2018.
لألقسام  املمتحنني  جلان  تشكيل  تفعيل   *

للفصل الدراسي األول 2017/2018.
* التقرير املقدم عن الرحلة العلمية التي قام 
عني  جامعة  مع  باملشاركة  الصوتيات  قسم  بها 

شمس وجامعة مصر الدولية.
هذا ووفق على منح درجة املاجستير لثالثني 
باحًثا بأقسام اللغة العربية، التاريخ، اجلغرافيا، 
اآلثار، املكتبات واملعلومات، الدراسات املسرحية، 
ومعهد  الشرقية،  اللغات  الفلسفة،  النفس،  علم 

العلوم االجتماعية.
واملوافقة على منح درجة الدكتوراه الثنى عشر 
الفرنسية،  اللغة  العربية،  اللغة  بأقسام  باحًثا 

التاريخ، اآلثار، ومعهد العلوم االجتماعية.
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جملس الكلية

قام مجلس كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية يوم الثالثاء املوافق 12 ديسمبر 2017 برئاسة السيدة 
األستاذ الدكتور/ غادة موسى عميد كلية اآلداب بتكرمي السيد األستاذ الدكتور/ فاروق عثمان أباظة 

حلصول سيادته من اجلمعية املصرية للدراسات التاريخية ووصفه شخصية العام التاريخية.
كما قامت سيادتها بتكرمي أعضاء املجلس األعلى للثقافة وهم: 

- السيد األستاذ الدكتور/ فتحي أبو عيانة -  عضو باللجنة العليا.
- السيد األستاذ الدكتور/ فتحي أبو راضي - عضو بلجنة اجلغرافيا.

- السيد األستاذ الدكتور/ وممدوح تهامي عقل - عضو بلجنة اجلغرافيا.
- السيد األستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم شرف - عضو بلجنة اجلغرافيا.

- السيد األستاذ الدكتور/ فؤاد الشرقاوي - عضو بلجنة الدراسات األدبية واللغوية.
- السيد األستاذ الدكتور/ عزت زكى قادوس - عضو بلجنة اآلثار .
- السيد األستاذ الدكتور/ محمد عبد الغني - عضو بلجنة التاريخ

- السيدة األستاذ الدكتور/ مني حجاج - عضو بلجنة اآلثار.
- السيد األستاذ الدكتور/ محمد عباس - عضو بلجنة الفنون.

- السيد األستاذ الدكتور/ إبراهيم سالمة - عضو بلجنة التاريخ. 
- السيد األستاذ الدكتور/ هاني خميس - عضو بلجنة االجتماع.

السيد الدكتور/ جمال ياقوت - عضو بلجنة املسرح. 

.. ويكرم املتميزين  ىف جلسة ١٢ ديسمرب ٢٠١٧
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الثالث  املركز  على  سيوة( حلصوله  تعالوا   ( مشروع  على  القائمني  بتكرمي  سيادتها  قامت  كما 
القاهرة  العربي وذلك ضمن فعاليات مهرجان  الوطن  باعتباره أفضل حملة إعالنية على مستوى 

األول لعلوم اإلعالم وهم: 
السيدة الدكتورة/ شدوان شيبة 

السيدة الدكتورة/ رجاء الغمراوي
السيدة األستاذة/ أميرة زاهر 

الطالبة/ إحسان مجدي 
الطالبة/ أميرة خالد 

الطالبة/ إميان سامي 
الطالبة/ دينا أحمد 
الطالبة/ ربا جمال 

الطالبة/ رضوى حجازي 
الطالبة/ فاطمة إبراهيم 

الطالبة/ مرمي عادل 
الطالبة/ نورا أحمد 

الطالبة/ هدير عادل 
الطالبة/ يارا محمد 

وتكرمي الطالب/ هيثم أشرف حمزة حلصوله على املركز الثاني على مستوى اجلمهورية فى بطولة 
كمال األجسام

ومنحت سيادتها السيد/ محمد صابر وهبي شهادة تقدير ألمانته املشرفة التي تنم على أخالقيات 
وسلوكيات متميزة ، حيث عثر على مبلغ من املال وقام بتسليمه إلدارة الكلية.
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ملف العدد

مظاهر احتفاالت كلية اآلداب باليوبيل املاس
جلامعة اإلسكندرية ومرور ٧5 عاماً عىل إنشائها
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ملف العدد

األستاذ الدكتور / عصام الكردى رئيس جامعة اإلسكندرية يبدأ ويستهل احتفاالت اجلامعة من 
كلية اآلداب .. أقدم كليات جامعة اإلسكندرية
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ملف العدد

ألنشطة  اإلسكندرية  جامعة  رئيس  الكردي  عصام  الدكتور/  األستاذ  السيد  افتتاح  من  جانب 
الطالب بكليات مجمع العلوم اإلنسانية و االجتماعية يف االحتفال باليوبيل املاسى للجامعة.
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ملف العدد

مبكتبة  لها  املاسي  باليوبيل  اإلسكندرية  جامعة  الحتفاالت  الثاني  اليوم  فعاليات  من  لقطات 
اإلسكندرية
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ملف العدد
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ملف العدد

السيدة األستاذ الدكتور غادة موسى عميد كلية اآلداب فى معرض »جامعة اإلسكندرية فى صور«
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ملف العدد

صورة تذكارية لقيادات جامعة اإلسكندرية بصحبة وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار 
فى ختام فعاليات اليوبيل املاسى للجامعة






