دورة تعليم اللغة الفارسية☘
اونالين عبر منصة free Conference
يعد تعليم اللغة الفارسية لهواة هذه اللغة العريقة و الثرية دورة مفضلة عند المخاطبين و من اهم برامج
هذة الكلية.
✅ تم تخطيط الجراء هذه الدورة خالل فصلين( 3اشهر و 6اشهر) و سيجد الطالب القراءة و الكتابة و
المحادثة و االستماع .
❇ يحصل المتدرب على شهادة مشاركة من المركز اللغة الفارسية في كلية الكوت الجامعة بعد اجتياز
االمتحان والطالب االكاديمي يحصل على شهادة من جامعة فردوسي في ايران
دورة تأهلك معرفيا ألن تحجي اللغة االفارسية بطالقة وتقوي اسلوبك بالمحادثة.
🔵 و تتكون الدورة من عدة محاور:
🔸تعتمد الدورة منهج الكتب الفارسية بصيغة pdf
🔸 القراءة و الكتابة و المحادثة و االستماع
🔸تنتهي كل محاضرة باختبار مع امتحان شامل عند نهاية الدورة .
🔸كروب تفاعلی على Telegram
⬅معجم المعاني عربي فارسي
🔵موعد بداية الدورة :سيحدد حال اكتمال العدد
🔸مدة الدورة :ثالثة اشهر (شهادة مشاركة) و االكادمية ستة اشهر(معترف بها في كل جامعات االيرانية)
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معرض اللوحات لشعارات المسيرة األربعينية تم افتتاحه في مركز تعليم اللغة الفارسية في الكوت الجامعة
افتتح معرض أتاق إيران للوحات الخطوط العربية والفارسية لشعارات أربعينية الحسين عليه السالم في
مركز تعليم اللغة الفارسية لغير الناطقين بها في كلية الكوت الجامعة صباح الخميس الموافق / ٩ / ٦١
٠٢٠٦م  ،إذ قام بافتتاحه األستاذ المساعد الدكتور طالب الموسوي رئيس مجلس إدارة كلية الكوت الجامعة
وبحضور عدد من أساتذة الكلية وجمع غفير من زائري المعرض  ،وأكدت الست مريم مديرة المركز على
إقامة هذا النشاط ؛ لما له من أهمية في استذكار أبي عبد الله الحسين عليه السالم الذي يمثل يوم استشهاده
االمتداد الروحي لإلسالم  ،وما المعرض إال استخالص لحبنا لإلمام وإحياء لذكراه في هذا العمل البسيط .
وقد وزعت المأكوالت في احتفال بهيج في نصر الدم على السيف وهو االنتصار األزلي على قوى الظالم
في العالم .
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معرض أتاق إيران لشعارات أربعينية اإلمام الحسين في الكوت الجامعة ليومه الثاني .
بعد افتتاحه صباح أمس األحد الموافق ٠٢٠٦ / ٩ / ٦٩م على هامش زيارة القس سرومي سبولج وزير
دولة األديان الهنكارية ورئيس جامعة بوزمان بيتر الكاثوليكية من أجل استحداث مركز الدراسات اإلسالمية
المسيحية  ،عرض معرض أتاق إيران في الكوت الجامعة لوحات فنية تضمنت خطوط الشعارات الحسينية
التي ترفع في أربعينية اإلمام عليه السالم وبأنواع من الخطوط  ،منها الرقعة والفارسي والكوفي وبألوان
رامزة لمأساة الحسين عليه السالم  ،فضال عن ربط الخطوط بأسماء الله جل عاله .
يتوافد يوميا عشرات الزائرين إليه  ،فينال إعجابهم وذلك لروحانية فضاء المعرض  ،وهو يحمل رمزية
التضحية والفداء  ،إذ زار المعرض أمس القس سرومي سبولج وبصحبته األستاذ رشيد البديري نائب محافظ
واسط وعدد غفير من ضيوف الكلية وأساتذتها  ،أما اليوم فقد زاره وفدان أحدهما من جامعة واسط واآلخر
أساتذة من مديرية التربية  ،وقد أعجبا بمضامين الشعارات وبفنية صياغتها  ،وحسن تشكيالتها .
وقد شكر الوفدان رئيس مجلس إدارة الكلية األستاذ المساعد الدكتور طالب الموسوي على ما تقوم به الكلية
من أنشطة فنية تمثل خالصة اإلبداع في أجواء تأخذ من زارها ميادين رحبة في عبقرية القائمين بها .
ومن الله التوفيق
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وفد من الملحقية الثقافية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يزور كلية الكوت الجامعة
زار وفد من الملحقية الثقافية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في بغداد  ،كلية الكوت الجامعة ،لالطالع
على معرض الكوت الدولي األول للكتاب المقام على اروقة كلية الكوت الجامعة .
وقال رئيس مجلس اإلدارة الدكتور طالب الموسوي ،في تصريح صحفي لوحدة اعالم الكلية ،وتابعة اعالم
مركزنا ،ان " وفدا يمثل الملحقية الثقافية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في بغداد  ،برئاسة مسؤول
العالقات العلمية والجامعية للمستشارية الثقافية د .محمد رضا تاالري  ،وبصحبته مسؤول الملحق الثقافي
د .حمزة نجاتي ،زار كليتنا لالطالع على معرض الكوت الدولي األول للكتاب المقام على اروقة كلية الكوت
الجامعة"
واضاف الموسوي ،ان " وبعد زيارة الوفد لمعرض الكتاب ،توجه الوفد بصحبتنا لالطالع على بناية طب
األسنان ومختبر الفانتوم فيها ثم تم زيارة مختبر التحول الرقمي والذي يعد خامس مختبر عراقي في كلية
أهلية  ،وكذلك تم االطالع على معرض الفن التشيكلي والنحث والتصوير المقام في مكتبة الكلية"
واشار الموسوي ،الى " ان في نهاية اللقاء تم االتفاق مع الوفد على عقد اتفاقيات ثقافية في المستقبل القريب
مع مؤسسات علمية وثقافية تشرف عليهما الملحقية"
يذكر ان الوفد الزائر قدم في نهاية زيارته شكره وتقديره لحسن االستقبال والضيافة ووعد بزيارات مستقبلية
اخرى .
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الصالون التعريفي بجامعات الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تم افتتاحه في الكوت الجامعة اليوم .
لما لكلية الكوت الجامعة من اتفاقيات تعاون علمي وثقافي مع عدد كبير من الجامعات في الجمهورية
االسالمية االيرانية  ،تم افتتاح الصالون التعريفي بجميع جامعات الجمهورية اإلسالمية اإليرانية المعتمدة
من لدن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية  /دائرة البحث والتطوير  ،من لدن السيد الدكتور
طالب الموسوي رئيس مجلس إدارة الكلية  ،والصالون يعد مركزا إرشاديا وثقافيا للطلبة الذين يرومون
الدراسة في تلك الجامعات  ،إذ تتوفر فيه جميع وسائل التعريف بتلك الجامعات منها الورقية واإللكترونية
ووسائل االتصال والتواصل االجتماعي كافه  ،بينما يقديم تسهيالته لطلبة كليتنا في ضوء االتفاقيات
المبرمة مع الجامعات ذات العالقة من تسهيل قبول الطلبة االوائل الكمال طموحهم في الدراسات
العلياوكذلك التعريف باللغة الفارسية وتعلمها .
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االمتحان الشامل للغة الفارسية
لغير الناطقين بها في كلية الكوت الجامعة لجميع المحافظات في جنوب العراق
بحضور وإشراف مباشر من قبل الدكتور عبد الزهرة الربيعي معاون العميد للشؤون العلمية والست مريم
كاظم جواد مديرة المركز اللغة الفارسية و الست فوزية كاظم محسن أقيم هذا اليوم الخميس الموافق
٠/٩/٠٢٠٦م االمتحان الشامل للغة الفارسية لغير الناطقين بها في مركز اللغة الفارسية  /كلية الكوت
الجامعة ولجميع المحافظات الجنوبية من العراق .
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مركز تعليم اللغة الفارسية لغير الناطقين بها في الكوت الجامعة تنشئ غرفة إيران لتسهيل قبول الطلبة
الراغبين للدراسة في جامعات الجمهورية اإلسالمية اإليرانية .
من أجل تسهيل إجراءات الطلبة الراغبين بالدراسة في جامعات الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  ،تقرر فتح
غرفة إيران (أتاق إيران) في مركز تعليم اللغة الفارسية لغير الناطقين بها في الكوت الجامعة للتعريف
بالجامعات المعتمدة من لدن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /دائرة البحث والتطوير في كتاب الكلية
المرقم  ٩١٦٩في ٠٢٠٦ / ٩ / ٦م .
وتم تكليف الذوات المدرجة أسماؤهم إلدارة الغرفة وكاآلتي :
 -٦م.م .مريم جواد كاظم /رئيسا ً
 -٠م.م.مريم موسى حسين /عضوا ً
 -٣م.م .فوزية كاظم محسن/عضوا ً
 -٤م.م .عال زهير إسماعيل /عضوا ً
 -٥السيد عصام هاني حميد /عضوا ً
علما أن المركز يعمل في كلية الكوت الجامعة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا يوميا .
ومن الله التوفيق .
مركز تعليم اللغة الفارسية
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معرض الکتاب الدولي االول في كلية الكوت الجامعة و زيارة سيد المحافظ واسط من المعرض الكتب
الفارسية
محافظ واسط يتفقد معرض الكوت الدولي األول للكتاب الذي اقيم بالتعاون مابين كلية الكوت الجامعة
وديوان المحافظة
تفقد محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي برفقة رئيس مجلس ادارة كلية الكوت الجامعة؛ الدكتور
طالب الموسوي معرض الكوت الدولي األول للكتاب الذي نظمته كلية الكوت الجامعة بالتعاون مع ديوان
المحافظة .
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بعد التوكل على الله
تم في هذا اليوم االثنين  0202 - 9 - 6اجتماع لمجلسي جامعة ساري المتخصصة في العلوم والهندسة
الزراعية و البيئة والموارد الطبيعية في اقليم مازنداران الجمهورية االسالمية االيرانية و مجلس ادارة كلية
الكوت الجامعة حول التبادل االكاديمي والعلمي والثقافي وتبادل االساتذة والطالب فضال عن االستثمار
الزراعي و الزراعي الصناعي المشترك ودعم مشاريع البحث العلمي المشترك و ابتعاث الطالب
المرشحين من كلية الكوت الجامعة الكمال شهادات الماجستير والدكتوراه بنصف االجور الدراسية وعمل
مشاريع اقتصادية زراعية مشتركة في االراضي الزراعية التي تمتلكها كلية الكوت الجامعة في العراق
ومحافظة واسط بشكل خاص وبما يخدم الجانبين والمشاريع العلمية المشتركة وحضر عن جامعة ساري في
مازنداران االستاذ الدكتور اسد الله تيموري رئيس الجامعة و عن كلية الكوت الجامعة كال من االستاذ
المساعد الدكتور طالب الموسوي رئيس مجلس االدارة و االستاذ الدكتور عبد الزهرة الربيعي معاون عميد
الكلية للشؤون العلمية و االستاذ المساعد الدكتور حسوني الجادر معاون العميد للشؤون االدارية من كلية
الكوت الجامعة
وتم االتفاق على توقيع االتفاقية في العراق بشكل حضوري في محافظة واسط مركز الكوت  /كلية الكوت
الجامعة
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شب يلدا وتعني "ليلة يلدا"  ..أطول ليلة في السنة يحييها بعض االقوام منذ آالف السنين .ففي إيران والبلدان
التي تتقاسمم معها نفس الثقافة يططلق على أول ليلة من فصمل الشمتاء اسمم"شمب وله"أو "شب يلدا" ليلة يلدا ،
وهي التي تتزامن مع ليلة االنقالب الشمممممممتوي .وفي التقويم اإليراني ،الذي يتطابق مع التقويم الطبيعي ،كان
هذا االنقالب الشممتوي على الدوام ،وعبر كل العصممور ،يوافق ليلة الثالثين من الشممهر اإليراني آذر (الموافق
لـمممم  02دجنبر) وصباح اليوم األول من الشهر اإليراني دي (الموافق لـمممم  00دجنبر) .ليلة "يلدا" و الحوادث
الكونية  :تصممل الشمممس خالل الدوران السممنوي للكرة األرضممية إلى أسممفل نقطة في األفق الجنوبي الشممرقي،
صممممممر النهار وزيادة في مدة ظلمة الليل .لكن ،بداية من
والتي تطعرف بنقطة "الحضمممممميض" ،مما يؤدي إلى قل ي
فصل الشتاء أو االنقالب الشتوي ،تعود الشمس مجددا ً إلى الناحية الشمالية الشرقية ،مما ينتج عن ذلك زيادة ً
صرا ً في مدة الليل .بعبارة أخرى ،تطلع الشمس خالل الشهور الستة األولى ،أي من بداية
في ضياء النهار و لق ي
فصممل الصمميف إلى بداية فصممل الشممتاء ،في كل يوم من مكان أدنى قليال من محلها السممابق في األفق ،إلى أن
تصمممل في األخير ،في بداية فصمممل الشمممتاء ،إلى أدنى حد جنوبي لها على بعد  0,32درجة من الشمممرق ،أو
"نقطة االعتدالين"  .ومن هذا اليوم فصمماعداً ،ينعكس مسممير تحوالت طلوع الشمممس ،ويعود مرة أخرى نحو
األعلى ونقطة التحول الصيفي.
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عيد نوروز في مركز اللغة الفارسية كلية الكوت الجامعة
ويًعتبر العيد أكبر األعياد عند القومية الفارسية ويطحتفل به في إيران والدول المجاورة كأفغانستان وتركيا
ويحتفل به األكراد خاصةً في شمال العراق .انتقل عيد النوروز بين الشعوب والثقافات عبر طريق الحرير،
ويعتبر عطلة رسمية في إيران وأذربيجان ،والعراق وقرغيزستان.ويعود االحتفال بعيد النوروز ألسباب
مختلفة مأخوذة من قصص شعبية في الثقافات التي تحتفل به ،وتتفق األقوال على أنه عيد للربيع ،يحتفل به
بدورة الحياة الجديدة بعد زوال فصل الشتاء.
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تعاون علمي مشترك بين مركز تعليم اللغة الفارسية في ميسان ومركز تعليم اللغة الفارسية في الكوت
الجامعة .
من أجل إقامة برامج مشتركة بين مركز تعليم اللغة الفارسية لغير الناطقين بها في ميسان  ،و مركز تعليم
اللغة الفارسية في الكوت الجامعة  ،إذ زار مدير مركز ميسان السيد عباس فاضل كلية الكوت الجامعة
األربعاء الموافق  ، ٩ /٦وكان في استقباله األستاذ المساعد الدكتور طالب الموسوي رئيس مجلس إدارة
الكلية  ،و م.م .مريم جواد كاظم مديرة مركز الكوت  ،وتم التباحث بين مديري المركزين حول كثير من
القضايا المشتركة  ،منها إقامة برامج مشتركة  ،وال سيما المناهج الدراسية  ،والدورات  ،وتوحيد
االمتحانات  ،والعمل على تطوير المركزين على وفق طرز وتقنيات حديثة  ،إلفادة الطلبة من أصول
وقواعد اللغة الفارسية وبمهارات متميزة .
وقد كرم الموسوي السيد الضيف كتاب شكر وتقدير بحضور السيد معاون العميد للشؤون العلمية األستاذ
الدكتور عبد الزهرة الربيعي  ،والست مريم مديرة المركز  ،وقد شكر السيد الضيف عمادة الكلية على حسن
االستقبال والضيافة .
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توقيع اتفاقية تعاون بين ملحقية الثقافية لجمهورية االسالمية االيرانية و مركز اللغة الفارسية لكلية
الكوت الجامعة.
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طالب اللغة الفارسية في كلية الكوت الجامعة حضوري و اونالين علي منصة Free confrance
.call
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