
 

 

 

  

 زمن انعقاد المؤتمر ومكانه: 

 ،م2021العلمي يوم األحد الثاني عشر من شهر ديسمبر عام  ةُعِقد مؤتمر قسم اللغة العربي   

الساعة الثانية عشرة في قاعة الترجمة الفورية بكلية األلسن جامعة  حتىصباًحا  ةلساعة العاشرا

وقد أعلن قسم اللغة العربية أعضاء القسم من األساتذة والهيئة المعاونة و الطالب عين شمس، 

صل الممكنة بين القسم وأعضائه بموعد المؤتمر عبر وسائل التواصل االجتماعي و قنوات التوا

 :ر المؤتم رأس، وقد طالبهو

 ين كمال رئيس قسم اللغة العربية. أ.د/ نيف

 وأ.د/ سمية منسق الجودة بالقسم.

 وأ د نجوي عمر كامل رئيسة القسم السابقة 

 الفرق األربع. في عدد من أساتذة القسم و طالبها شارك بالحضورمك 

 أهداف المؤتمر: 

والحرص على تحقيق عليمية تكريم أساتذة القسم على دورهم الفعال في نجاح العملية الت .1

 ،أهدافها

الثالثة، والثانية،،و)األولىتكريم الطالب المتفوقين علميًا من أوائل الفرق األربع .2

شعبة غير الناطقين من  الفرقأوائل وكذلك ة اللغة العربية للناطقين بها، والرابعة( بشعب

  ؛لتشجيع الطالب على التفوق، وإشاعة روح المنافسة فيما بينهم.بها

الكلية على مساندة لتأكيد حرص القسم وفنيا  ؛طالب القسم المتفوقين رياضيًاتكريم  .3

وثقل ما يتمتعون به من مواهب وقدرات ،علميةأبنائها من الطالب في غير المجاالت ال

  .رياضية

 اسية،عن المقررات الدرلطالب القسم بشعبتيه إلبداء رأيهم ومقترحاتهم  اتاحة الفرصة  .4

 والرد عليها .  ومناقشتها مع أساتذة القسموالعملية التعليمية بالقسم 

نشر ثقافة الجودة بين األساتذة و الطالب، والتعريف برسالة برنامج اللغة العربية و  .5

  اصفات خريج برنامج اللغة العربية.ومخرجاته التعليمية، ومأهدافه و

فقرة فنية للعزف علي األورج للطالب عمر حسن  من ذوي الهمم الطالب بالفرقة الثالثة  .6

 بقسم اللغة العربية 

 فقرات المؤتمر:

 ة قطب المدرس بقسم اللغة العربية، ومنحها درع القسم . تكريم د. نبيل أوالـ



عن العام الجامعي  اللغة العربية للناطقين بهاشعبة  فيتكريم الطالب أوائل الفرق  -ثانيًا

 تقدير التفوق العلمي.م، ومنحهم شهادات 2020/2021

 

  :أوائل الفرقة الرابعة 

 األولى ـ آالء ناصر عبد المنعم سيد.

 الثانية ـ ملكة محمد صابر عبد المقصود.

 الثالث ـ مصطفى هاشم حافظ.

 :أوائل الفرقة الثالثة 

 األولى ـ يارا محمود سيد البرنس. 

 قطب عبد الجابر حامد.الثانية ـ مها 

 الثالثة ـ إسراء لطفي عبد الحميد. 

 الرابعة ـ ميار محمد.

 : أوائل الفرقة الثانية 

 األول ـ محمد أحمد محمد محمد شومان.

 .الثانية ـ رفيدة أحمد محمد علي محمد

 الثالث ـ أحمد مسعد فكري فهيم. 

 :أوائل الفرقة األولى 

 إبراهيم .األول ـ أحمد إبراهيم عبد النبي 

 الثانية ـ سارة أحمد عبد الرزاق السيد.

 الثالثة ـ مروة محمد عبد الرحمن عبد الحميد.

 شعبة غير الناطقين بالعربية عن العام الجامعي أوائل الفرقة الثالثة :

 ،ومنحهم شهادات تقدير التفوق العلمي.م2020/2021

 األول ـ يانغ كونغ مين. 

 الثاني ـ وانج واي. 

 إيطحان فريدة بنت مراط. الثالث ـ 

 ثالثًا ـ تكريم طلبة القسم المتفوقين رياضيًا : 

الطالبة : روان خليل، وحصلت على الميدالية البرونزية في بطولة العالم لذوي الهمم في لعبة 

 ، ومنحها شهادة تقدير التفوق الرياضي.الكاراتيه



، الجمهورية في رفع األثقالعمر حسن، وحصل على المركز الثالث على مستوى الطالب: 

 ومنحه شهادة تقدير التفوق الرياضي.

  

تحدثت أ.د/ نيفين كمال رئيسة قسم اللغة العربية عن الئحة الساعات المعتمدة التي   رابعا :

 م.2022/2023العام الدراسي القادم  فيُستطبق 

و بين األساتذة و الطالب،ة الجودة تحدثت أ .د/ سمية منسقة الجودة بالقسم عن نشر ثقافكما   

اصفات خريج برنامج اللغة ووممخرجاته التعليمية،وريف برسالة برنامج اللغة العربية التع

 العربية. 

 عرض مقرحات الطالب عن المقررات الدراسية، ومناقشتها مع أساتذة القسم. خامسا :

وقد عرض طالب الفرق األربع مقترحاتهم عن المقررات الدراسية وما يواجهونه من مشكالت   

في بعضها، وناقش أساتذة القسم هذه المقترحات وكيفية االستجابة لها والتعامل معها وتجاوزها، 

 :عرض تفصيلي لهذه المقترحاتذا وه

 أوال : الفرقة الرابعة 

لبالغة وعلم الصرف ، فتُوزع دراستهما على زيادة  سنوات الدراسة في مقرري:ا -1

 السنوات األربع.

التدرج في تقديم المحتوى العلمي المناسب مستوى الطالب في دراسة اللغة    -2

الشرقية)العبرية(،فهناك فرق كبير بين محتوى المقرر في السنتين األولى و الثانية 

ينتقل المحتوى في السنة  )يدرس الطالب األبجدية العبرية و بعض القواعد البسيطة ،و

 الثالثة إلى ترجمة النصوص دون أن يُلم الطالب باللغة إلماًما كافيًا يؤهلهم للترجمة(.

زيادة ساعات دراسة مقرر النقد الحديث حتى يتعمق الطالب في دراسة النظريات  -3

 النقدية الحديثة

راجع والمصادر تمديد وقت مكتبة اللغة العربية ليتمكن الطالب من االطالع على الم -4

 عقب اليوم الدراسي.

 ثانيا الفرقة الثالثة 

 .زيادة ساعات الدراسة في مقررات: العروض و علم اللغة و الصرف، و المقال -1

 إضافة مقرر محادثات يسمح للطالب بالتدريب على استخدام الفصحى. -2

الدراسة  مراعاة األجزاء التي لم تُدرس في المقرر بسبب األحداث الطارئة وعرقلتها سير -3

 )جائحة كورونا(.

 مراعاة كم التكليفات بما يمنح الطالب فرصة أداء التكليف أداًء مناسبًا. -4

 ثالثا الفرقة الثانية 

 زيادة ساعات دراسة مقرر النحو و الصرف، و االهتمام بالتدريبات النحوية. -1

 ي.تدريس اللغة الفارسية في ساعتين فقط وليس ثالث ساعات كما في الجدول الدراس -2

عدم االلتزام بساعات مقرر الترجمة.)هناك تضارب في الجدول ال يسمح للطالب بأخذ  -3

 ساعات المقرر كاملة.



 رابعا الفرقة األولى 

تمديد وقت مكتبة اللغة العربية ليتمكن الطالب من االطالع على المراجع والمصادر عقب  -1

 اليوم الدراسي.

 وهذه بعض صور من فعاليات تكريم الطالب 

 

 

 

 



 

 





 

 

 

 

 



 

 

 


