
    

 

 

 

 
 

باليوم العالمي للغة العربية   باالشتراك مع قسم اللغة العربيةبكلية األلسن  لجنة العالقات الثقافيةاحتفلت      

ومن ضمن فعاليات هذا اليوم االحتفال  بقاعة المؤتمرات بالكلية، 2021ديسمبر  28يوم الثالثاء الموافق  

وتكريم السادة  بصدور كتاب المؤتمر الدولي الثالث لقسم اللغة العربية )العربية وقضايا الترجمة اآلن( 

كما أقيم معرض للوحات الخط العربي من جانب األعضاء الذين شاركوا بنشر أبحاثهم  في كتاب المؤتمر ، 

 لع عليه الضيوف أثناء استقبالهم في بداية اليوم.اللجنة الفنية بخارج القاعة اط  

 اللغة جمال عن شعر إلقاء تبعه ثم ،الكريم القرآن من تيسر ماتالوة عطرة لب االحتفال فعاليات استهلت     

 لألصمعي( البلبل عصفور صوت) : نموذج القديمالشعري العربي  لتراثا قصائد متنوعة تجمع بين العربية

( لحافظ إبراهيم.نفسها تنعي العربية اللغة)  بعنوان قصيدة الحديث للتراث ونموذج   

على الصعيد العالمي وكيفما تم اعتمادها من قبل  العربية اللغةمدى انتشار  عن بكلمة تتابع تقديم الحفل      

 -10من الساعة  تكريمال ثم جاءت فقرة  األمم المتحدة األمريكية لغة رسمية ولغة عمل داخل المنظمة.

 على والعاملين بالقسم الطلبة وأوائل المعيدات وبعض السابقة العربية اللغة قسم رئيسة حيث كرمت 10.45

لقسم.ا رئيسة مع همل التذكارية الصور وأخذة العربي الخط معرض  

      الفعالية  األولى 

 اللغويات أستاذ ،جبل حسن محمد عبدالكريم حيث بدأ أ.د الصعيدي،  ماجد أدارها أ.د .12.30 -11من 

 المعاني ذات واأللفاظ الحسية األلفاظ عنحديثًا  تضمن الذي ،للمؤتمر المقدم بحثه عرض في ،طنطا بجامعة

 هذه على المتعددة األمثلة ضرب مع األلفاظ هذه منها اشتقت الني الحسية واألصول العربية اللغة في المجردة

  عن بحثه قديمبت... تاله أ. د أحمد علي ربيع ، أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية بجامعة األزهر األلفاظ

 العربية لأللفاظ عرضتو  العربية اللغة عبقرية تبين التي الجوانب  عن والحديث  العربية للغة اللغوية المواد

 القرآن في وردت التي واأللفاظ..  الناس من العامة مسامع على تتردد ولم الشريف الحديث بها انفرد التي

.وحزم بثي أشكو إنما..  فتحسسوا اذهبوا) :مثل العربية اللغة في الضعف على تدل الكريم  

  العربية اللغة في المصطلحات أسرار من العديد بحثًا شيقًا تضمن بعرض الوزير محمدأ.د  قام بعد ذلك،     

(، باإلضافة النجوم نجم  - مشايخ شيخ - الشموس شمس - البدور بدر - الملوك ملك  - األقداس قدس : )مثل

 فعاليات يوم اللغة العربية بقسماللغة العربية

 المنعقد في  28/ 12/ 2021



، ثم فتح باب األسئلة  أكيل...(. –كييف  –شرير  –إلى داللية صيغة المبالغة على وزن فعيل، مثل: )حريف 

، واختتمت الجلسة  بغناء فريق كورال األلسن لقصائد عربية.12.15-12الساعة من   والمناقشة  

 الفعالية الثانية : 

بدأت احتفالية صدور كتاب المؤتمر   حيث وبعد ذلك قام الحضور في استراحة وجيزة ثم عاد الحضور 

بتسليم نسخ كتاب الثالث لقسم اللغة العربية " العربية وقضايا الترجمة اآلن" حيث قامت أ.د نيفين محمد 

-:المؤتمرللسادة الضيوف وتم تكريم السادة أعضاء هيئة التدريس المشاركيب بأبحاثهم في المؤتمر وهم   

 أ. د. جمال الرفاعي   

 أ. د. أحمد صديق الواحي

 أ. د. فوزي عيسى

 أ. د.هالة عبد السالم عواد

 أ. د. سمية سعد حسن

 أ. د. منار كمال الدين المراغي

 د . أحمد مراد 

 د. إيمان عبد الرشيد الجمال

 د. إسالم أنور نبوي المشتولي

 د. رباب حسن إبراهيم

 د. ياسمين عزمي

 د. أماني حسن سيد

 أ . إسالم فوزي 

 ومرفق برنامج االحتفال  

 وهذه بعض من الصور لفاعليات االحتفال 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


