
 دير عالجامعة فيالدلفيا تكرم طلبة مدارس مديرية تربية 
 

المتميزين دير عال مديرية تربية  كرمت جامعة فيالدلفيا طلبة مدارس
 السادس  يإلبداعية ضمن موسم اإلبداع األدبفي مجاالت الكتابة ا

الذي يقيمه سنوًيا قسم اللغة العربية وآدابها بكلية اآلداب والفنون 
 .لرعاية الطلبة في مدارس المملكة وتنمية مواهبهم وتطويرها 

 
مل على قراءات من إبداعات الطلبة وفي حفل التكريم الذي اشت

المتميزين في الشعر والقصة القصيرة والخاطرة والمقالة والتحقيق 
معتز الشيخ الجامعة وراعي الحفل األستاذ الدكتور  الصحفي بّين رئيس

أن رعاية المبدعين في المجتمع المحلي واألخذ بأيديهم مهمة  سالم
توليها جامعة فيالدلفيا جّل اهتمامها، وال تقتصر على موسم اإلبداع 

فيما أشار إلى أن هذا الموسم  .األدبي وإنما هي متصلة طوال السنة 
مستمر في رعاية إبداعات الطلبة ومواهبهم  وهو السادساألدبي هو 

ني بهما أعضاء وذلك من خالل التدريب والتقييم المستمرين اللذين ع  
بإقامتهم ورشات  اللغة العربية وآدابها قسمهيئة التدريس في 

تدريبية إبداعية، يليها تلقي أعمال الطلبة وتقييمها، ثم إعالن نتائجها 
 .في اليوم التكريمي 

 
القسم قد تلقى في هذا الموسم نحو مئة عمل إبداعي يذكر أن 

آية  ةالطالب :متفاوتة المستويات، وقد حصل على المركز األول كل من 
 ،في مجال الشعر خزمة الثانوية المختلطة مدرسة من خالد أبو صليح

دير عال الثانوية الشاملة من مدرسة  مؤمن خلدون الفاعور والطالب
من مصطفى سعد التركمان  والطالب ،القصيرةفي مجال القصة للبنين 
 والطالبة ،في مجال المقالة دير عال الثانوية الشاملة للبنين مدرسة



في  معدي الثانوية الشاملة للبنات من مدرسة نيرمين سعد النعيمات
هبة نظمي أبو شريعة وزينة صالح الطالب  تانوالطالب ،مجال الخاطرة
في مجال التحقيق معدي الثانوية الشاملة للبنات  من مدرسة

 .الصحفي
 

وفي نهاية االحتفال الذي أقيم في جامعة فيالدلفيا كّرم رئيس 
الجامعة الطلبة الذين حازوا على المراكز الثالثة األولى في كل مجال 

في  ة أسماء الغنانيم مديرة قسم األنشطة األستاذ ت، وتقدمإبداعي
بالشكر الجزيل لجامعة فيالدلفيا لما تبذله من   دير عالمديرية تربية 

جهد واضح في خدمة المجتمع المحلي وتنمية المواهب اإلبداعية عند 
، وقدمت بهذه المناسبة درعًا تذكاريًا للجامعة تسلمه رئيس الطلبة
 . الجامعة

 


