
 
 

  

 المؤتمر العلمي السنوي لبرنامجتقرير 
 0200 -0202للعام الجامعي اللغة العبرية وآدابها 
الموافق  االثنينوذلك يوم ، مؤتمره العلمي السنوي عقد قسم اللغة العبرية وآدابها 

بالقسم، وذلك بحضور عميد الكلية والسادة أعضاء هيئة ( 02)وذلك بمدرج  61/5/0200
 .المعاونة وطالب من الفرق األربعة ومن الدراسات العليا بالقسم التدريس والهيئة

بافتتاح المؤتمر وبتوجيه كلمة ترحيب " رئيس القسم"عمرو عالم / قام السيد األستاذ الدكتور -
يات من ثم تبعه استهال بآ. للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم وكذلك الطالب

 .دمحم هالل زناتي بالفرقة الرابعة/ لبالطا نم الذكر الحكيم

عميد الكلية بتوجيه ترحيب للسادة أعضاء هيئة / ثم قام السيد األستاذ الدكتور -
التدريس والهيئة المعاونة بالقسم وكذلك الطالب، وتكلم عن مكانة القسم العلمي في 

 .الكلية

الجودة بالقسم ثم تم عرض باوربوينت تضمن أهم انجازات القسم وانجازات وحدة  -
 .م0200 -0202خالل العام الحالى 

وتبعه . شريف سالم/ دمحم ضيف، واألستاذ الدكتور/ وتبعه كلمه لالستاذ الدكتور  -
 :بالقسم الذين ترقوا إلى الدرجات األعلى، وهم  أعضاء هيئة التدريسللسادة تكريم 

 شريف حامد سالم  لترقي سيادته درجة أستاذ/ د.أ
 الموجود طايل لترقي سيادته درجة مدرسدمحم عبد . د
 إبراهيم سعد سنجر لترقي سيادته درجة مدرس. د

 نهى حفني عبد الغني لترقي سيادتها درجة مدرس. د

 مها عبد الكريم طير البر لترقي سيادتها درجة مدرس مساعد. د

 دمحم أحمد كمال عبد القادر لترقي سيادته درجة مدرس مساعد. د

 اب لترقي سيادتها درجة مدرس مساعدأميمة فوزي شه. د

 

 



 
 

 مواحد لتعيين سيادته معيًدا بالقسمعاذ خالد عبد ال/ األستاذ
 :للفرق األربعة، وهم على النحو التالي تكريم الطالب األوائلثم 
 خلود ناجي عزيز عبد الصادق: الطالب األول على الفرقة األولى -
 جمال الدين مبروك بسمة دمحم: الطالب الثاني على الفرقة األولى -
 أنس سعد دمحم أبو سعد: الطالب األول على الفرقة الثانية -
 رحمة هشام عبد العاطي الجندي: الطالب الثاني على الفرقة الثانية -
 حسام بشندي إسماعيل إبراهيم: الطالب األول على الفرقة الثالثة -
 سلوم ممدوح حسني دمحم أحمد: الطالب الثاني على الفرقة الثالثة -
 

وتبعه تكريم للطالب الذين شاركو في مسابقة اللجنة الثقافية والتي تم عقدها بالقسم 
 .دمحم ضيف/ تحت رئاسة األستاذ الدكتور

 
أدهم شريف عبد العزيز / الطالبالطالب بتقديم فقرات متنوعة حيث قام  ثم قام -

عبد / وقام الطالب ر،بالفرقة الثانية بتوجيه كلمة شكر باللغة العبرية للسادة الحضو 
بعرض صور من تصميمه والتي  العزيز حسام الدين دمحم القاضي بالفرقة األولى

شارك بها في المهرجان الفني التشكيلي للكلية هذا العام وحصل على المركز األول 
 على مستوى الجامعة

طالبوا أنهم : ثم تم فتح باب األسئلة للطالب الحاضرين، ومما جاء في أسئلتهم  -
 .بدراسة مادة االستماع في جميع الفرق الدراسية وكذلك مادة التعبير والمحادثة

هذا وقد انتهى المؤتمر العلمي السنوي للقسم في تمام الساعة الثانية عشر ظهًرا، 
 .صور من اللقاءبعض ومرفق به 

 
 رئيس القسم   

 عمرو عالم/ د  



 
 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 


