
 وفد جامعة فيالدلفيا يزور مجهورية الصني الشعبية
  

 
 

قام وفد من جامعة فيالدلفيا برئاسة أ.د. حممد أمني عواد/ رئيس اجلامعة وعضوية كل من معالي الدكتور ابراهيم بدران 
رمسية للمشاركة يف اجتماعات مدير املعهد الصيين يف جامعة فيالدلفيا بزيارة  Li Zhiling مستشار الرئيس والدكتور

 .هيئة مديـري معهــد كونفوشيــوس فـي جامعـة فيالدلفيـــا
 

وخالل الزيارة قدم رئيس اجلامعة أ. د. حممد عواد عرضًا شاماًل عززه مستشار الرئيس الدكتور ابراهيم بدران عن جامعة 
( 271ة ومن حيث عدد الطلبة الدارسني وعددهم حوالي )فيالدلفيا وعن واقع معهد كونفوشيوس فيها  من حيث املواد املطروح

طالبًا وطالبة، ومن حيث النشاطات الالمنهجية واملشاركة يف املعارض وخدمة اجملتمع احمللي والبازارات اخلريية، واعطاء 
  .امتحان الكفاءة يف اللغة الصينية

 
لفيا من حيث املكان والتأثيث والنقل واألجهزة التعليمية ومت أيضًا التنويه باخلدمات والتسهيالت اليت تقدمها جامعة فيالد

واالجراءات اإلدارية املتعددة ومن حيث التعريف باملعهد والربامج يف خمتلف القنوات االخبارية املطبوعة واملسموعة واملرئية 
ية ملساندة الطلبة احملتاجني وخباصة فيما يتعلق باليوم الثقايف الصيين. كما وساهم املعهد والعاملون فيه باملعارض اخلري

  .وذلك بعرض الرسومات واملنتجات الصينية وحتويل ريعها إىل صندوق الطالب احملتاج



 Day of Confucius Institute at كما مت االتفاق على أن تقوم جامعة فيالدلفيا بتخصيص يوم للمعهد حتت مسمى
Philadelphia University  اجلامعة وجامعة . وستقوم9/1122وذلك يف شهر Liaocheng  بتنظيم سلسلة من

بلدًا(  211املؤسسة احلاضنة جلميع معاهد كونفوشيوس يف العامل )يف  Hanban النشاطات مبناسبة العيد العاشر لتأسيس
بارسال وفد إىل جامعة  Liaocheng والعيد الثاني لتأسيس معهد كونفوشيوس يف جامعة فيالدلفيا. وستقوم جامعة

، وكذلك ترتيب  Painting and calligraphy (يا لتقديم عروض للرسم، والكتابة الصينية )رسم احلروففيالدلف
، باإلضافة إىل عقد الندوات واحملاضرات وميكن يف املستقبل Liaocheng زيارات للطلبة من جامعة فيالدلفيا لزيارة جامعة

على دعم ما يقوم به املعهد يف  Liaocheng ردن، وستعمل جامعةأن يكون املعهد مركزًا لتدريب معلمي اللغة الصينية يف األ
جامعة فيالدلفيا بشكل كامل وعلى تعزيز التعاون والتواصل مع اجلامعة وخباصة يف ضوء التعاون والتواصل املتنامي يف جمال 

 .التجارة واالقتصاد وتعليم الفنون الصينية
 

ى: تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، والباحثني والعلماء، وإجراء احباث و مت توقيع مذكرة تفاهم بني اجلامعتني تركز عل
 .علمية مشرتكة، وتبادل األحباث واملؤلفات، والدوريات، وعقد مؤمترات أكادميية دولية مشرتكة

  
واحلاضنة  وهذه هي املؤسسة املشرفة Beijing يف مدينة Hanban وخالل الزيارة عقد اجتماع يف اإلدارة العليا ملؤسسة

( بلدًا. وقد رأس االجتماع عن اجلانب 211جلميع معاهد كونفوشيوس يف العامل واليت يتجاوز عددها اآلربعماية يف حوالي )
النائب التنفيذي للمدير العام  Ma Jianfel نائب املدير العام األستاذ الدكتور Hanban الصيين املعين مبؤسسة

القات، ومساعد املدير. وقد قدم أ. د. حممد عواد رئيس اجلامعة وصفًا شاماًل عن مسؤولة الع Zhang Jingjing واآلنسة
نشاطات معهد كونفوشيوس وتطلعاته عززه الدكتور ابراهيم بدران مستشار الرئيس، وقد كان اللقاء اجيابيًا ووديًا جدًا مت فيه 

لفيا األرض الالزمة النشاء البناء. واطلع الوفد وتقدم جامعة فيالد Hanban الرتكيز على انشاء مبنى خاص باملعهد متوله
 .خالل الزيارة على العديد من املعامل الرتاثية والسياحية والعلمية اليت تظهر تطور احلياة الصينية يف كافة أبعادها


