جامعة فيالدلفيا تكرّم طلبة مدارس وكالة الغوث املبدعني

كرمت جامعة فيالدلفيا طلبة مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئني التابعةة ملكتةمش لةا عمةا املتميةن يف جم الةاال الكتابةة
اإلبداعية ضميف موسم اإلبداع األدبي الذي قيمه سنو ًا قسم اللغةة العربيةة واداب ةا بكليةة ا دال والفنةو لرعا ةة ال لبةة جم
مدارس اململكة وتنمية مواهب م وت و رها .
وجم حفل التكر م الذي اشتنمل علة قةراتال مةيف ابةداعال ال لبةة املتميةن يف جم الشةعر والقةةة القةةوا وارةاطرا واملقالةة
والتحقيق الةحفي بيّيف رئيس اجلامعة وراعي احلفل األستاذ الةدكتور ممةد نيمةني عةواد ني رعا ةة املبةدعني جم احملتمة ا لةي
واألخذ بأ د م م مة تولي ا جامعة فيالدلفيا جلّ اهتمام ا ،وا تقتةر عل موسةم اإلبةداع األدبةي واهةا هةي متةةلة طةوا
السنة  .فيما نيشار الدكتور غسا عبدارالق عميد كليةة ا دال والفنةو اأ ني هةذا املوسةم األدبةي هةو الرابة وهةو مسةتمر جم
رعا ة ابداعال ال لبة ومواهب م وذلك ميف خال التدر مش والتقيةيم املسةتمر يف اللةذ يف عبةم ب مةا نيعيةات هيئةة التةدر س جم
القسم بإقامت م ورشال تدر بية ابداعية ،لي ا تلقي نيعما ال لبة وتقييم ا ،ثم اعال نتائج ا جم اليوم التكرميي .
وجم كلمة له نيشاد الدكتور ممد فوزي مشرف اللغة العربية جم مكتةمش لةا عمةا بةدور جامعةة فيالدلفيةا جم احتيةا مواهةمش
ال لبة ورعا ت ا هلم ،منوهاً بأهمية الورشة التدر بية اليت عقدها القسم بالتعاو م وكالةة الغةوث جم شة ر اذار املنةةرم جم
رحال اجلامعة.
ذكر ني القسم قد تلق جم هذا املوسم حنو مئة عمل ابداعي متفاوتة املستو ال ،وقد حةل عل املركن األو كل مةيف ال الةمش
ممد خالد تنوا ميف مدرسة ذكور الننهة اإلعداد ة األوأ جم الا الشعر وال المش نيمحةد ممةود نيبةو فةارس مةيف مدرسةة ذكةور
البقعة اإلعداد ة الثانية جم الا القةة القةوا وال البة بنا عبداحلكيم ممد عاصي ميف مدرسة انةاث البقعةة اإلعداد ةة

الرابعة جم الا املقالة وال البة نور نينس النجار ميف مدرسة اناث اهلالي اإلعداد ة األوأ جم الا اراطرا وال البال رميةا
جاموس ووفات عبداهلل ورند الشر دا ميف مدرسة اناث اهلالي اإلعداد ة األوأ جم الا التحقيق الةحفي .
وجم ن ا ة ااحتفا الذي نيقيم جم جامعة فيالدلفيا كرّم رئيس اجلامعة ال لبة الذ يف حةازوا علة املراكةن الثالثةة األوأ جم كةل
الا ابداعي وقدم الدكتور نيمييف بكار مد ر التعليم جم مكتمش لا عما التاب لوكالة الغوث درعة ًا لةرئيس اجلامعةة تقةد رًا
لتعاون ا واحتيان ا طلبت م املتمين يف .

