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نظم قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة بكلية 
قسم  مع  بالتعاون  اإلسكندرية  جامعة  اآلداب- 
الدولى  املؤمتر  بالكلية  وآدابها  العربية  اللغة 
األول لقسم اللغة العربية وآدابها بعنوان: » اللغة 
تكنولوجيا  عصر  يف  التواصل  وقضايا  العربية 
الساعة  متام  يف  وذلك  واالتصاالت«  املعلومات 
واخلميس  األربعاء  يومي  صباحا  العاشرة 
الندوات  قاعة  يف  2017/8/17،16م  املوافقني 
األستاذ  برعاية  اآلداب  بكلية  اإلدارة  بدور 
الدكتورعصام الكردي رئيس جامعة اإلسكندرية، 

وإشراف األستاذ الدكتور هشام جابر نائب رئيس 
اجلامعة لشئون التعليم والطالب، والقائم بعمل 

نائب الدراسات العليا والبحوث.
غادة  الدكتور  األستاذ  السيدة  وصرحت 
موسى عميد كلية اآلداب  بأن املؤمتر يهدف إلى 
العربية  لغتنا  بأهمية احلفاظ علي  الوعي  نشر 
والتعرف علي التحديات التي تواجهها ومناهضة 
التواصل  مواقع  علي  حاليا  املنتشرة  الظاهرة 
االجتماعي اخلاصة بالكتابة باحلروف الالتينية 

للتعبير عن اللغة العربية.

مؤمتر اللغة العربية وقضايا التواصل..
يف عرص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

المؤتمرات
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المؤتمرات

أكتوبر  املوافق17  الثالثاء  يوم  صباح  اقيم 
وضع  حول  االول  االنثروبولوجي  امللتقي   2017
بقاعة  املصرية،  اجلامعات  يف  االنثروبولوجيا 
الندوات بدور اإلدارة يف متام العاشرة صباحا، 
األستاذ  السيدة  بكلمة  امللتقي  فعاليات  وبدأت 
تلتها  اآلداب  كلية  عميد  موسي  غادة  الدكتور 
محجوب  عبده  محمد  الدكتور  األستاذ  كلمة 
وبدأت  السابق،  الكلية  وعميد  امللتقى  مقرر 
عنوان  حتت  األولي  باجللسة  املؤمتر  فعاليات 
الثانية  واجللسة  االنسان«،  علم  »األنثروبولوجيا 
حتت عنوان » قضايا االنثروبولوجيا يف اجلامعات 

املصرية« .

امللتقى اإلنثروبولوچى األول
حول وضع األنثروبوبوچيا ىف اجلامعات املرصية
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األربعاء  يومي  صباح  اآلداب  كلية  أقامت 
املؤمتر   2017/10/25،26 املوافقني  واخلميس 
عنوان  حتت  االجتماع  علم  لقسم  العلمي 
الراهن  الواقع  حتديات  بني  العربي  »املجتمع 
الوطني  بالسالم  املؤمتر  وبدأ  املستقبل«  وآفاق 
اجللسة  وبدأت  احلكيم،  الذكر  من  آيات  تبعته 
االفتتاحية بكلمة نائب رئيس املؤمتر الدكتور / 
قسم  مجلس  رئيس  بعمل  القائم  خميس  هاني 
علم االجتماع تلتها كلمة األستاذ الدكتور سامح 
األنصاري وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب، 

موسى  غادة  الدكتور  األستاذ  السيدة  كلمة  ثم 
الدكتور  األستاذ  ألقى  ثم  اآلداب،  كلية  عميد 
السياسي  االجتماع  علم  أستاذ  سعد  إسماعيل 
عنوان  حتت  افتتاحية  محاضرة  اآلداب  بكلية 

»الدميوقراطية تلك األسطورة«. 
وتضمن اليوم األول للمؤمتر جلستني: اجللسة 
السياسية«،  »التحديات  عنوان  حتت  األولي 
»التحديات  عنوان  حتت  الثانية  واجللسة 

التنموية«.

املجتمع العريب بني حتديات الواقع الراهن وآفاق املستقبل

المؤتمرات
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األربعاء  يومي  صباح  اآلداب  كلية  أقامت 
املؤمتر   2017/10/25،26 املوافقني  واخلميس 
عنوان  حتت  االجتماع  علم  لقسم  العلمي 
الراهن  الواقع  حتديات  بني  العربي  »املجتمع 
الوطني  بالسالم  املؤمتر  وبدأ  املستقبل«  وآفاق 
اجللسة  وبدأت  احلكيم،  الذكر  من  آيات  تبعته 
االفتتاحية بكلمة نائب رئيس املؤمتر الدكتور / 
قسم  مجلس  رئيس  بعمل  القائم  خميس  هاني 
علم االجتماع تلتها كلمة األستاذ الدكتور سامح 
األنصاري وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب، 
موسى  غادة  الدكتور  األستاذ  السيدة  كلمة  ثم 
الدكتور  األستاذ  ألقى  ثم  اآلداب،  كلية  عميد 
السياسي  االجتماع  علم  أستاذ  سعد  إسماعيل 
عنوان  حتت  افتتاحية  محاضرة  اآلداب  بكلية 

»الدميوقراطية تلك األسطورة«. 
وتضمن اليوم األول للمؤمتر جلستني: اجللسة 
السياسية«،  »التحديات  عنوان  حتت  األولي 
»التحديات  عنوان  حتت  الثانية  واجللسة 

التنموية«.

ندوة  اإلسكندرية  جامعة  اآلداب  كلية  أقامت 
املجيدة«   1973 أكتوبر  انتصارات  حول«ذكري 
وذلك يف يوم الثالثاء املوافق 17 أكتوبر 2017 يف 
للجامعة  املاسي  باليوبيل  الكلية  احتفاالت  إطار 
األستاذ  برعاية  املجيدة،  أكتوبر  وانتصارات 
الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة اإلسكندرية 
نائب  جابر  هشام  الدكتور  األستاذ  وبإشراف 
رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب والسيدة 
األستاذ الدكتور غادة موسى عميد كلية اآلداب، 
عجمية  مجدي  الدكتور  األستاذ  الندوة  ومنسق 
مدير معهد اللغات الشرقية بالكلية، وذلك يف متام 
الشرقية،  اللغات  بقاعة  عشرة صباحا  احلادية 
وشارك فيها نخبة من رموز أبطال أكتوبر 1973 
منهم اللواء نبيل عبدالوهاب أحد قادة عمليات 
احلي  بالشهيد  امللقب  والبطل  البحرية،  إيالت 
عبد اجلواد سويلم، وقامت الدكتورة غادة موسى 
الكلية  ودرع  تقدير  شهادات  ومنحهم  بتكرميهم 
وفاًء ملا قدموه من بطوالت وتضحيات يف حرب 

أكتوبر املجيدة.

ندوة ذكرى انتصارات أكتوبر املجيدةندوة مناقشة نتائج مرشوع نيوتن - مرشفة

النـدوات
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النـدوات

تعريفية  ندوة  واملعلومات  املكتبات  قسم  نظم 
األحد  يوم  يف  وذلك  اجلدد  للطالب  وترحيبية 
أساتذة  من  مجموعة  بحضور  أكتوبر   8 املوافق 
أهمها  محاور  عدة  الندوة  تناولت  وقد  القسم، 
املكتبات  علم  بتخصص  الطالب  تعريف 
بالقسم،  الدراسة  ونظام  وأهميته،  واملعلومات 
الندوة  تخللت  وقد  املختلفة  العمل  ومجاالت 
والطالب  األساتذة  املناقشات بني  مجموعة من 
حول التخصص وحث الطالب على االلتزام يف 
اجلامعية  والتقاليد  بالقيم  والتمسك  الدراسة 

لبناء جيل مؤهل وواع خلدمة املجتمع. 

الندوة التعريفية لقسم املكتبات واملعلومات
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النـدوات

برعاية معالي األستاذ الدكتور عصام الكردي/ 
األستاذ  وبإشراف  اإلسكندرية  جامعة  رئيس 
الدكتور هشام جابر نائب رئيس اجلامعة لشئون 
التعليم والطالب والسيدة األستاذ الدكتور غادة 
املكفوفني  مركز  نظم  اآلداب  كلية  عميد  موسى 
باليوم  االحتفال  مبناسبة  ندوة  اآلداب  بكلية 
العاملي للمكفوفني بعنوان »العصا البيضاء« وذلك 
يف يوم الثالثاء املوافق 31 أكتوبر 2017 الساعة 
اإلدارة،  بدور  الندوات  بقاعة  صباحا  العاشرة 
محمد  الدكتور  األستاذ  اإلحتفالية  وحضر 
اإلسكندرية  رئيس جامعة  نائب  إسماعيل عبده 
خالل  سيادته  وصرح  مطروح،  فرع  لشئون 
احتفالية »العصا البيضاء«  بإطالق مبادرة تأهيل 
أرصفة املجمع النظرى للمكفوفني وكذلك تنظيم 
االحتفال باليوم العاملى للمكفوفني سنوياً بجميع 
القادم  العام  من  بدًءا  النظري  املجمع  كليات 
قاعة  وجتهيز   ، أكتوبر  من  عشر  اخلامس  فى 
لالمتحانات اإللكترونية لهم، وأوضح أن العصا 
للمعوقني  واالستقاللية  اإلجناز  رمز  البيضاء 

واحلركة  الطريق  تبني  على  املعني  فهى  بصرياً 
اإلسكندرية  جامعة  برعاية  وأشاد   ، والتنقل 
ألبنائها املكفوفني وذلك بوجود مركز للمكفوفني 
بكلية اآلداب الذي يعمل على دعم وتسهيل كافة 
السيدة  وأهدت   ، تواجههم  التى  الصعوبات 
األستاذ الدكتور غادة موسى عميد كلية اآلداب 
رئيس  الكردي  عصام  الدكتور  األستاذ  السيد 
شكر  درع  النواب  والسادة  اإلسكندرية  جامعة 
بكلية  املكفوفني  ملركز  الكامل  لدعمهم  وتقدير 
اآلداب، وقدم طالب مركز املكفوفني »فريق النور«  
البيضاء  العصا  احتفالية  خالل   غنائية  فقرة 
باليوم  االحتفال  مبناسبة  اآلداب  بكلية  املقامة 
العاملي للمكفوفني، وقدم األستاذ الدكتور محمد 
اإلسكندرية  رئيس جامعة  نائب  إسماعيل عبدة 
والسيدة األستاذ الدكتور غادة موسى عميد كلية 
علميا  املكفوفني  الطالب  من  للمتميزين  اآلداب 
مبناسبة  أقيمت  التي  االحتفالية  يف  وأخالقيا 
عنوان  للمكفوفني حتت  العاملي  باليوم  االحتفال 

»العصا البيضاء«.

ندوة مركز املكفوفني
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ورش العمل

ورشة العمل )اإلعالم وقضايا العصر( والتي 
أقيمت يف صباح يوم اجلمعة املوافق  29 سبتمبر 
2017بقاعة مؤمترات كلية الطب ضمن فعاليات 
املؤمتر الدولي الثاني جلامعة اإلسكندرية والتي 
بقسم  املدرس  شيبة  شدوان  الدكتورة  نظمتها 
اإلعالم كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية وأشرف 
عليها األستاذ الدكتور ممدوح التهامي، وشارك 
عتمان  نعمات  الدكتورة  من  كل  الورشة  يف 
والدكتور إيهاب حمدي والصحفي نبيل أبوشال. 

ورشة العمل : »اإلعالم وقضايا العرص«
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ورش العمل

اآلداب  بكلية  اجلودة  ضمان  وحدة  أقامت 
أول   2017 أكتوبر   16 يوم  االسكندرية  جامعة 
 2017/2018 اجلامعي  العام  ورشة عمل خالل 
حتت عنوان«املعايير األكادميية للبرامج العلمية« 
الذكية  بالقاعة  العاشرة صباحا  متام  وذلك يف 
األستاذ  الورشة  مسؤلية  وتولي  اإلدارة،  بدور 
اجلودة  مركز  مدير  متولي  كمال  كمال  الدكتور 
باجلامعة، وحضر الورشة عدد من أعضاء هيئة 
أقسام  من  بالكلية  املعاونة  والهيئة  التدريس 
اللغة العربية، اللغة اإلجنليزية، اللغة الفرنسية، 
االجتماع، األنثروبولوجيا، علم النفس، واملكتبات.

موسي  غادة  الدكتور  االستاذ  السيدة  برعاية 
الدكتور  األستاذ  وبإشراف  اآلداب  كلية  عميد 
التعليم  لشئون  الكلية  وكيل  األنصاري  سامح 
مركز  منسق  نبيل  هبة  والدكتورة  والطالب 
التطوير الوظيفي وريادة األعمال بكلية اآلداب، 
نظم قطاع التعليم والطالب بالكلية بالتعاون مع 
األعمال وشركة  وريادة  الوظيفى  التطوير  مركز 
فارما أوفر سيز ورش عمل علي مدار ثالثة أيام 
2017م  أكتوبر  من   24 22إلى  يوم  من  متتالية 
من العاشرة صباحا وحتي الواحدة ظهرا بقاعة 
الندوات بدور اإلدارة، وتهدف الورش إلي تطوير 

مهارات الطالب وإعدادهم لسوق العمل.

ورشة العمل : »املعايري األكاديمية للربامج العلمية«

ورشة العمل : »تأهيل الطالب لسوق العمل«
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لقـــاءات

برعاية األستاذ الدكتور عصام الكردي رئيس 
الدكتور  األستاذ  وإشراف  اإلسكندرية  جامعة 
هشام جابر نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم 
والطالب والسيدة األستاذ الدكتور غادة موسي 
والطالب  التعليم  نظم قطاع  اآلداب  كلية  عميد 
بكلية اآلداب بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي 
وريادة األعمال بالكلية لقاًء مفتوًحا مع الطالب 
يوم  وذلك  قسمك«  »اعرف  بعنوان  املستجدين 
السبت املوافق 16 سبتمبر 2017 مبدرج أحمد 

فكري يف الساعة الثانية عشرة ظهراً. 
الكرام  الضيوف  من  نخبة  اللقاء  يف  وشارك 
وهم: األستاذ محمد معوض رئيس حترير مجلة 
جلامعة  اإلخباري  املوقع  حترير  ورئيس  الفنار 

رئيس  سلطان  عمر  واألستاذ  اإلسكندرية، 
بي  سي  بقناة  اآلن  لبرنامج  التنفيذي  التحرير 
سي إكسترا نيوز، والدكتور سامح فوزي املدرس 
التطوير  مركز  ومنسق  الطبية  البحوث  مبعهد 
الوظيفي، واملدرب معتمد، األستاذة خلود محمد 

مفتش آثار بوزارة اآلثار. 

اإلسكندرية  جامعة  اآلداب  كلية  استقبلت 
دفعة جديدة من طالب جامعة تينغيشيا بالصني 
 ، لألجانب  العربية  اللغة  تعليم  مبركز  للدراسة 
ونظمت الكلية حفل استقبال للترحيب بهم بقاعة 
الندوات بالكلية بحضور األستاذة الدكتورة غادة 
لنا  والدكتورة  الكلية  عميد  بعمل  القائم  موسى 
حبيب املدير التنفيذي ملركز تعليم اللغة العربية 
مدير  السالم  عبد  محمد  واألستاذ  لألجانب 

برنامج تينغيشيا.

» اعرف قسمك « 

استقبال طالب جامعة »تينفيشيا«
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لقـــاءات

بكلية  وآدابها  اإلجنليزية  اللغة  قسم  نظم 
اآلداب جامعة اإلسكندرية يف يوم األحد املوافق 
8 أكتوبر 2017 محاضرة عامة ألقتها الدكتورة 
القسم وتشغل حالًيا وظيفة  هالة حليم خريجة 
أستاذ مساعد بجامعة نيويورك بالواليات املتحدة 
األمريكية وذلك يف متام احلادية عشرة صباًحا 

بقاعة الندوات بدور االدارة.
عنوان«اإلسكندرية  حتت  احملاضرة  وكانت 
لكتاب  خاصة  إشارة  مع  الكوزموبوليتانية«، 

سيادتها وعنوانه: 
Alexandrian Cosmopolitanism: An Archive

املتحدة  الواليات  يف   2013 عام  يف  الصادر 
األمريكية،

الثقايف  النشاط  خطة  ضمن  واحملاضرة 
للقسم يف العام اجلامعي 2017-2018، وحضر 
احملاضرة عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس 

بالكلية وعدد كبير من الطالب.

حمارضة عامة ىف قسم اللغة اإلنجليزية
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لقـــاءات

اإلسكندرية  جامعة  بني  التعاون  إطار  يف 
الصلبة  املخلفات  إلدارة  الوطني  والبرنامج 
الفلورسنت  اللمبات  جلمع  التجريبي  واملشروع 
تعليمات  علي  وبناًء  اإلسكندرية،  يف  املستهلكة 
جامعة  رئيس  الكردي  عصام  الدكتور  األستاذ 
اإلسكندرية بتوعية الطالب مبخاطر مادة الزئبق 
الفلورسنت يف حالة كسرها،  باللمبات  املوجودة 
استقبلت كلية االداب جامعة اإلسكندرية املهندس 
بالبرنامج  استشاري  حسني  محمد  شكري 
البيئة  بوزارة  الصلبة  املخلفات  إلدارة  الوطني 
التجريبي  املشروع  آليات  عن  للتحدث  وذلك 
الذي يتم تنفيذة حاليا من خالل محورين:األول: 
التوعية مبخاطر مادة الزئبق املوجودة باللمبات 
وضع  كسرها.الثاني:  حالة  يف  الفلورسنت 
مبحافظة  واجلهات  األماكن  ببعض  جمع  نقاط 
املستهلكة  اللمبات  هذة  جلمع  اإلسكندرية 
املخلفات اخلطرة  الناصرية إلدارة  ونقلها ملركز 

ملعاجلتها.

حمارضة الربنامج الوطنى إلدارة املخلفات الصلبة
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من أخبار الكلية

والطالبة  مرسي  روان  الطالبة  حصول   
كلية  اإلعالم  الرابعة قسم  بالفرقة  روان سامي 
الصحافة  شعبة  اإلسكندرية  جامعة  اآلداب 
والنشر اإللكتروني علي املركز األول يف مسابقة 
اجلريدة املتكاملة التي أعلنت عنها إدارة رعاية 
وتنظمها جامعة  املاضي  الشهر  بالكلية  الشباب 

اإلسكندرية.

جامعة  اآلداب  كلية  مسرح  فريق  حصل   
اإلسكندرية يف املسابقة املسرحية علي مستوى 
جامعة اإلسكندرية علي املركز األول عن عرض 
»مزرعة احليوان« وقد كرم الطالب املمثلني يف 

العرض وتسلموا اجلوائز والكأس. 

واملعلومات  املكتبات  قسم  طالب  تدريب   
بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية يف إطار التعاون 
بني مكتبة اإلسكندرية وقسم املكتبات واملعلومات 

 طالب الدراسات العليا مبركز اآلثار البحرية 
يشاركون  اإلسكندرية  جامعة  اآلداب  بكلية 
الغارقة  لآلثار  الدولي  املؤمتر  يف  بأبحاثهم 
بجامعة قبرص وذلك من خالل منحة مقدمة من 

مؤسسة هونور فروست للتراث الثقايف الغارق.
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دورات تدريبية

اآلداب  بكلية  النفسي  اإلرشاد  مركز  نظم 
جامعة اإلسكندرية دورة تدريبية بعنوان: )فنيات 
االرشاد النفسي »مهارات التواصل والتأثيرعلي 
اآلخرين« ( يف أيام 16،17، 18 / 2017/9  منذ 
عصرا  الثالثة  وحتي  صباحا  التاسعة  الساعة 
مسؤلية  وتولى  الثالث،  بالدور  الندوات  بقاعة 
استشاري  جنم  هشام  الدكتور  فيها  التدريب 
مستشفي  يف  اإلدمان  وعالج  النفسي  الطب 

املعمورة للطب النفسي.

أقام مركز اإلرشاد النفسي بكلية اآلداب جامعة 
»اضطراب  بعنوان:  تدريبية  دورة  اإلسكندرية 
لدي  االكتئاب  واضطراب  الصدمة  مابعد  كرب 
والعالج«  التشخيص  واملراهقني:  األطفال 
بالتعاون مع وزارة الصحة - األمانة العامة للطب 
النفسي و يف إطار املشاركة بحمالت التوعية عن 

»اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه«
23أكتوبر2017  املوافق  االثنني  يوم  يف  وذلك 
ريهام  د/  الندوة   الندوات وحاضرت يف  بقاعة 

أحمد استشاري الطب النفسي. 

دورة »فنيات اإلرشاد النفسى«
مهارات التواصل والتأثري عىل اآلخرين

دورة »اضطراب كرب مابعد الصدمة واضطراب االكتئاب لدي األطفال واملراهقني«
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أنشطة

 زار وفد من نادي الليونز يوم السبت املوافق 
االجتماعية  الرعاية  مركز   2017 أغسطس   12
علي  للوقوف  بالكلية  للمكفوفني  والثقافية 
اخلدمات  علي  واالطمئنان  املركز  احتياجات 
/ الدكتور  األستاذ  استقبالهم  يف  وكان  املقدمة 
ووكيل  الكلية  عميد  بعمل  القائم  موسى  غادة 
/محمد  واألستاذ  املجتمع  خدمة  لشئون  الكلية 

السعدني أمني الكلية ومسئولو املركز 
وتفقد الوفد قاعات احلاسب اآللي والطباعة 
اإللكترونية  واملكتبة  السمعية  املكتبة  و  بالبرايل 

مع  بالتعاون  وصيانته  املركز  تطوير  يتم  وسوف 
نادي الليونز 

من  الليونز  نادي  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
الوفد  وتكون  بالكلية،  املكفوفني  مركز  مؤسسي 
352دكتور/محمود  الليونزية  املنطقة  حاكم  من 
ليونز  رئيس  الصحن  /فتحي  ،الدكتور  املغربي 
،أ/ دغش  /زاهية  دكتورة  األول  ،والنائب  أبولو 
آمال عفيفي مسئولة مشاريع اخلير بنادي ليونز 

أبولو
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أنشطة

 يف إطار االحتفال باليوبيل املاسي جلامعة 
اإلسكندرية أقيمت مبكتبة اإلسكندرية احتفالية 
اإلسكندرية..  بجامعة  تسطيع..  » مصر  بعنوان 
الدكتور  االستاذ  برعاية  العطاء«،  من  عاما   75
عصام الكردي رئيس جامعة اإلسكندرية والدكتور 
محمد  والدكتور  الكهرباء  وزير  شاكر  محمد 
والسفيرة  احلربي  لالنتاج  الدولة  وزير  العصار 
والدكتور  للهجرة  الدولة  وزيرة  مكرم  نبيلة 
وذلك  اإلسكندرية  مكتبة  الفقي مدير  مصطفى 

ملرور 75 عاما على إنشاء جامعة اإلسكندرية 
وحضر االحتفالية البروفيسور الدكتور مجدي 
الدكتورة  العاملي،واألستاذة  القلب  جراح  يعقوب 

غادة موسى القائم بعمل عميد كلية اآلداب وعدد 
من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة ولفيف من 

الشخصيات بالدولة.

 أقام برنامج اللغات التطبيقية بكلية اآلداب 
جامعة اإلسكندرية حفل استقبال الطالب اجلدد 
و القدامى وتكرمي أوائل الدفعات وذلك يف يوم  
الساعة  متام  يف  أكتوبر  من  ا  املوافق  األحد 
احلادية عشرة صباحا مبلحق كلية اآلداب قاعة 
1، بحضور السيدة االستاذ الدكتور غادة موسى 
الدكتور  األستاذ  و  الكلية،  عميد  بعمل  القائم 
التعليم  لشئون  الكلية  وكيل  االنصاري  سامح 
والطالب واألستاذ الدكتور عباس سليمان عميد 

الكلية األسبق واألستاذ الدكتور فؤاد الشرقاوي 
رشيدة  الدكتورة  واألستاذة  السابق  الكلية  وكيل 
الديواني املشرف علي برنامج اللغات التطبيقية 
اللغات  ببرنامج  املدرس  حافظ  رمي  والدكتورة 
التطبيقية والدكتورة لنا حبيب مدير مركز تعليم 

اللغة العربية لألجانب،
بالترحيب  موسى  غادة  الدكتورة  وقامت 
بالطالب اجلدد متمنية لهم عاًما دراسًيا موفًقا. 
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أنشطة

موسى  غادة  الدكتور  األستاذ  افتتحت   
نشاط  اإلسكندرية  جامعة  اآلداب  كلية  عميد 
عشيرة اجلوالة بحضور األستاذ الدكتور سامح 
االنصاري وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب، 
واألستاذ الدكتور عماد خليل وكيل الكلية لشئون 
قيادات  من  والعديد  والبحوث  العليا  الدراسات 

اجلوالة منذ عام 1990.
ثقتها  موسى  غادة  الدكتور  االستاذ  وأكدت 
حتقيق  يف  ورغبتها  اجلوالة  نشاط  يف  الكاملة 

أفضل نشاط لهذا العام.

 جانب من فعاليات حملة التبرع بالدم التي نظمها احتاد طالب كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية. 
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أنشطة

 كرم األستاذ الدكتور عصام الكردي رئيس 
جامعة اإلسكندرية صباح يـــوم 2017/10/16م 
السروجي  محمود  محمد  الدكتور  األستاذ 
املصرية  واآلثار  التاريخ  بقسم  املتفرغ  األستاذ 
واإلسالمية بكلية اآلداب تقديراً ملسيرته العلمية 
التى  واملعرفة  العلم  إلثراء  اجلليلة  وخدماته 
اآلداب  بكلية  عاماً  سبعني  من  ألكثر  أمتدت 

وجامعة اإلسكندرية.
السروجى  الدكتور  األستاذ  أن  بالذكر  جدير 
معيداً  عني  قد  وكان  العام  هذا  املائة  سن  بلغ 

درجة  على  وحصل   ،1952 عام  اآلداب  بكلية 
الشرف  مرتبة  مع  االمتياز  بدرجة  الدكتوراه 
األولى عام 1955، وشغل وظيفة مدرس بالكلية 
ثم   ،1962 عام  مساعداً  أستاذاً  ثم   ،1955 عام 
أستاذاً بالكلية عام 1971، ثم استاذاً متفرغاً منذ 

عام 1977وحتى اآلن.
رئيس  نائب  جابر  هشام  أ.د  التكرمي  حضر 
غادة  وأ.د  والطالب  التعليم  لشئون  اجلامعة 
أسعد  ميرفت  وأ.د  اآلداب،  كلية  عميد  موسى 

وكيل كلية التربية.
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أنشطة

الدكتور  األستاذ  افتتح   
جامعة  رئيس  نائب  جابر  هشام 
التعليم  لشئون  اإلسكندرية 
استقبال  كرنفال  والطالب 
اجلامعة  كليات  جوالة  عشائر 
عرض  طابور  تضمن  الذي 
اجلمهورية  علم  ورفع  العشائر 
بساحة  واجلوالة  اجلامعة  وعلم 
بعد  النظرية  الكليات  مجمع 
 ،2017 17أكتوبر  الثالثاء  ظهر 
السيدة  االستقبال  وحضرت 
موسى  غادة  الدكتور  االستاذ 
عميد كلية اآلداب وعمداء ووكالء 

كليات جامعة اإلسكندرية.
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أنشطة

اإلسكندرية،  جامعة  اآلداب  كلية  أقامت   
أول حفل تخرج رسمية للكلية وذلك حتت رعاية 
األستاذ  الدكتور عصام الكردي ـ رئيس جامعة 
اإلسكندرية، و األستاذ الدكتور هشام جابرـ  نائب 
رئيس اجلامعة، واألستاذة الدكتورة غادة موسى 
سامح  الدكتور  وإشراف  اآلداب  كلية  عميدة  ـ 
األنصاري ـ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب، 
وبحضور عمداء الكلية السابقني وجميع رؤساء 

األقسام وبعض األساتذة.
وبدأ االحتفال، بكلمة افتتاحية لعميدة الكلية 
و األستاذ الدكتور عباس سليمانـ  العميد السابق 
لكلية اآلداب و األستاذ الدكتور سامح األنصاري، 
ذلك  بعد  ثم  املتخرجني  من  طالًبا   330 وكرم 

بدأت الفقرات الترفيهية.
وحضر احلفل، ما يقرب من850 مرافًقا من 
أهالي اخلريجني، وجدير بالذكر أن الدفعة الـ75 
دفعة  أول  املاسية هي  الدفعة  يطلق عليها  التي 

يُقام لها احتفال رسمي منذ نشأة الكلية.

غادة  الدكتور  األستاذ  السيدة  افتتحت    
اإلسكندرية  جامعة  اآلداب  كلية  عميد  موسى 
واألستاذ الدكتور سامح األنصاري وكيل الكلية 
محمد  واألستاذ  والطالب  التعليم  لشئون 
للهيئة  األول  املعرض  الكلية  أمني  السعدني 
اآلداب  كلية  رحاب  يف  للكتاب  العامة  املصرية 

جامعة اإلسكندرية.
موسى  غادة  الدكتور  االستاذ  السيدة  وتؤكد 
أهمية املعرض يف نشر العلم و الثقافة واملعرفة 
من  وأهمها  اإلصدارات  أحدث  علي  والتعرف 
وتيسير  والعلمية  واألدبية  الفكرية  الروائع 
دوري  افتتحا  كما  األسعار  بأرخص  اقتنائها 
الشطرجن بساحة كلية اآلداب الذي نظمه احتاد 
نادية  الدكتورة  إشراف  حتت  الكلية  طالب 
االجتماعية  اللجنة  مستشار  عبدالقادر  السيد 

والرحالت باالحتاد.
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أنشطة

 نظمت كلية اآلداب معرًضا للفنون التشكيلية 
لطلبة الكلية املوهوبني فنيا وذلك بساحة الكلية، 
الفنية  اللوحات  من  مجموعة  املعرض  ويتضمن 
فى جميع مجاالت الفنون التشكيلية التي يشارك 
فيها الطالب منها لوحات باخليوط ، باإلضافة 
باأللوان  أعمال  وكذلك  املعادن،  أشغال  الى 
الزيتية، وكان مجال الرسم بالرصاص من أبرز 
بأعمالهم  الطالب  فيها  يشارك  التى  املجاالت 
نظرا لسهولة استخدامها ، أما مجال التصوير 
الفوتوغرافى فكان له نصيب يف معرض الفنون 
عدة  فى  الكلية  طلبة  اشترك  حيث  التشكيلية، 
ومن  اجلامعة،  مستوى  على  متنوعة  معارض 
فى  املشاركني  إحدى  حصول  بالذكر  اجلدير 
املركز  على  مجدى  خلود  الطالبة  وهى  املعرض 
اجلرافيك  فى  اجلمهورية  مستوى  على  الثانى 

جامعة  فى  املقام  اجلامعات  شباب  أسبوع  فى 
املنوفية، واستمر املعرض حتي يوم األحد املوافق 

29 من اكتوبر 2017م.
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أنشطة

رئيس  الكردي  عصام  الدكتور  األستاذ  وقع 
عامر  فرج  محمد  واملهندس  اإلسكندرية  جامعة 
الرياضي  سموحة  نادى  إدارة  مجلس  رئيس 
فى  الطرفني  بني  التعاون  اتفاقية  االجتماعي 
مجاالت األنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية 
مشروعات  دراسة  أيضا  االتفاقية  وتتضمن   ،
الشباب وتقومي ابتكاراتهم واختراعاتهم من خالل 
تشكيل بنك الشباب املصرى لرعاية خطط وأفكار 
املتميزين  ورعاية  اإلسكندرية،  محافظة  تطوير 
األلعاب  جميع  مستوى  على  اجلامعة  طالب  من 

ورعاية  مواهبهم،  وصقل  واجلماعية  الفردية 
جميع األنشطة الطالبية الداعمة خلدمة املجتمع 
املصري، ودعم إقامة معارض مشتركة من خالل 
مبادرة )كلنا فى خدمة شباب مصر(، حضر توقيع 
االتفاقية الدكتور هشام جابر نائب رئيس اجلامعة 
لشئون التعليم والطالب والدكتور محمد إسماعيل 
نائب رئيس اجلامعة لشئون فرع مطروح والدكتورة 
االتفاقية  منسق  اآلداب  كلية  عميد  موسى  غادة 
وتسلمت سيادتها درع نادي سموحة ، كما حضر 

االتفاقية  أعضاء مجلس إدارة نادى سموحة.

التعاون بني جامعة اإلسكندرية واألندية الكربى باإلسكندرية
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أنشطة

الدكتور غادة موسى  االستاذ  السيدة  أشارت 
عميد كلية اآلداب يف كلمتها مبناسبة االحتفال 
باليوم العاملي للمكفوفني أن كلية اآلداب أنشأت 
للمكفوفني  والثقافية  االجتماعية  الرعاية  مركز 
عام 1976 بهدف تقدمي اخلدمات كافة جلميع 
الطالب بجامعة اإلسكندرية يف مرحلة الليسانس 
مركز  أول  املركز  هذا  ويعد  العليا،  والدراسات 
يقدم  حيث  للمكفوفني،  خدمات  يقدم  مبصر 
والصحية  واالجتماعية  الثقافية  الرعاية  املركز 

شكل  قد  أنه  سيادتها  وأضافت  لهم،  والعلمية 
مجلس إدارة لهذا املركز للنظر يف شئون املركز 
املكفوفني،  خدمة  يف  وتفعيله  وتطويره  كافة  
وأهمية تقدمي الدعم الكامل لهذة الفئة وأن إدارة 
اجلامعة ممثلة يف السيد األستاذ الدكتور رئيس 
اجلامعة تقدم الدعم والرعاية ملركز املكفوفني، 
من  لعدد  الشكر  سيادتها  وجهت  اخلتام  ويف 
املؤسسات اخليرية واالجتماعية لدعمهم الكامل 

للمركز باالشكال كافة.

االحتفال باليوم العاملى للمكفوفني
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