الذوراث التذريبيت:

 -1دورة اللغت العربيت لغري النبطقني بهب:
أـ تقرير الذورة:

دعادةّرئقسّقِؿّالؾغةّالعربقةّوآدابفاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوفؼفّاهللّ ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّالِالمّسؾقؽؿّورمحةّاهللّوبركاتفّّ،وبعدّ ،
فيـاءّسؾكّقرارّجمؾسّالؼِؿّرقؿّ1435/1/8هـّالؼاضلّبًشؽقؾّجلـةّمـّكؾّمـّّ:
دّ0حمؿدّبـّسؾلّاحلازملّّأمقـاّّ،ودّ0قادؿّبـّأمحدّآلّقادؿّّ،ودّ0سيدّالرمحـّبـّحِـّاليارقلّّ
ودّ0حمؿدّدالمةّأسضاءّّ،واحملاضرّّ0وادرّبـّزاودّّمؼرراّ ّ
وذلؽ ّلًـػقذ ّمشروع ّدورة ّتعؾقؿ ّالؾغة ّالعربقة ّلؾـارؼني ّبغريها ّيف ّالػصؾ ّالدرادل ّالٌانلّ
1436/35هـّ،وبـاءّسؾكّمقافؼفّمعاللّمدورّاجلامعةّرقؿّّ36/5/74702بًاروخّ1435/9/12هـ،أفقدكؿّ
بأنّالؾٍـةّاجًؿعتّديعةّاجًؿاساتّ(ّوبرفؼفّصقرّمـّحماضرّاالجًؿاساتّ)ّ،وبدأتّيفّتـػقذّالدورةّ
بالًعاونّمعّسؿادةّخدمةّاجملًؿعّوالًعؾقؿّادلًِؿرّاليتّدُرتّراقاتفاّ،وفًَتّقاساتفاّ،وبذلتّ
جفقدهاّإلْاحّهذهّالدورةّاليتّبدأتّيفّ1436/4/12هـّادلقافؼّ2015/2/1مّ ،مبعدلّأربعةّأوامّيفّ
األديقع ّّ :األحد ّواالثـني ّ ّوالٌالثاء ّواألربعاءّ ،ويف ّكؾ ّوقم ّداسًان ّلًدروب ّكؾ ّجمؿقسة ّمـّ
اجملؿقساتّاألربعةّاليتّقِؿّإلقفاّادلًدربقنّ،مـّالِاددةّوالـصػّمِاءّإىلّالٌامـةّوالـصػّمِاءّ .
ّّّوبـاء ّسؾك ّإجازة ّمـًصػ ّالػصؾ ّفؼد ّتققػت ّالدورة ّمـ ّ1436/6/2هـ ّإىل ّ1436/6/5هـّ
وادًؤنػتّيفّ1436/6/9هـّ،إىلّأنّأكؿؾتّالدورةّأسؿاهلاّيفّوقمّاألربعاءّ1436/6/19هـّ،بقاقعّتِعةّ
أدابقعّ)ّ36ّ(ّ:دًةّوثالثقنّوقماّ،أْزّفقفاّ(ّّ)ّ72اثـًانّوديعقنّداسةّتدرويقةّلؽؾّجمؿقسةّ .
وقدّمتّالًد روبّيفّالدورةّدلىةّمًدربّمـّأسضاءّهقىةّالًدروسّباجلامعةّّ،ومتّتقزوعفؿّسؾكّأربعّ
ذعبّ .
ّوكانتّاحلؼقيةّاخلاصةّبالًدروبّهلّدؾِؾةّ(ّالعربقةّبنيّودوؽّ)ّاجلزآنّ:األولّ
والٌانل.ومـّخاللّتػاسؾّادلًدربنيّكانتّالدورةّوهللّاحلؿدّناجَةّبؽؾّادلؼاوقسّ،وقدمّالدورةّكؾّ

مـّ:الدكًقرّ:حمؿدّدالمةّ،والدكًقرّ:فًقحّالشقرىّ،واحملاضرّ:حِـّفاوعّاألدلعلّ،واحملاضرّ:
وادرّزاودّسِرييّ .
ويفّبداوةّانعؼادّالدورةّيفّقاساتّسؿادةّخدمةّاجملًؿعّوالًعؾقؿّادلًِؿرّاجملفزةّ،جرىّحػؾّ
افًًاحّلؾدورةّحضرهّدعادةّسؿقدّكؾقةّالعؾقمّاإلنِانقةّالدكًقرّّ/حيقكّبـّسيدّاهللّالشروػّ،ودعادةّ
سؿقد ّسؿادة ّخدمة ّاجملًؿع ّوالًعؾقؿ ّادلًِؿر ّالدكًقر ّّ /ميارك ّمحدانّ ،ودعادة ّوكقؾ ّسؿادة ّخدمةّ
اجملًؿعّوالًعؾقؿّادلًِؿرّالدكًقرّّ/سؾلّآلّوادرّودعادةّرئقسّقِؿّالؾغةّالعربقةّوآدابفاّالدكًقرّّ/
سيدّالرمحـّبـّحِـّاحملِينّ 0
وأثـاءّانعؼادّالدورةّسؼدتّالؾٍـةّبالًعاونّوالًـِقؼّمعّسؿادةّخدمةّاجملًؿعّوالًعؾقؿّادلًِؿرّ
اجًؿاسنيّلًؼرورّمقسدّتِؾقؿّالشفاداتّوبرنامجّاحلػؾّاخلًاملّ .
وخًاما ّفإن ّهذه ّالدورة ّقد ّنالت ّإسٍاب ّاجلؿقعّ ،وبذلت ّفقفا ّجفقد ّكيريةّ ،وكان ّهلاّ
الـٍاحّادلؾؿقسّوهللّاحلؿدّ(ّ،تراجعّنًائجّاالدًياناتّسـّهذهّالدورة)ّ.واحلؿدّهللّالذيّبـعؿًفّتًؿّ
الصاحلاتّ .
ة ـ االحتفبء مبتخرجي الذورة:

تقرير الفعبليت:

نقابةّسـّمعاللّمدورّجامعةّادلؾؽّخالدّاألدًاذّالدكًقرّسيدالرمحـّبـّمحدّالداودّ،رسكّ
دعادةّوكقؾّاجلامعةّاألدًاذّالدكًقرّمرسلّبـّحِنيّالؼَطانل ّصياح ّاألربعاءّ1436ّ/ّ 7ّ/ّ 3هـّ
بادلدرجات ّادلركزوة ّمبؼر ّاجلامعة ّبأبفاّ ،احلػؾ ّاخلًامل ّلدورة ّالؾغة ّالعربقة ّلؾـارؼني ّبغريها ّواليتّ
نػذهاّقِؿّالؾغة ّالعربقةّبؽؾقةّالعؾقمّاإلنِانقة ّبالًعاون ّمعّوكالةّاجلامعةّلؾًطقورّواجلقدةّوسؿادةّ
خدمةّاجملًؿعّوالًعؾقؿّادلًِؿرّوادًؿرتّدلدةّ(ّ)9أدابقعّ،واليت ّكانّمـّأهداففاّكمؽنيّأسضاءّهقىةّ
الًدروسّباجلامعةّالـارؼنيّبغريّالؾغةّالعربقةّ،مـّإجادةّالؾغةّكًابةًّونطؼًاّبالشؽؾّالصَقح.
وقدّبدأّاحلػؾ ّالذيّقدمفّرئقسّقِؿّالؾغةّالعربقةّوآدابفاّالدكًقرّسيدالرمحـّاحملِينّبدأّ
بالؼرآنّالؽروؿّتالهّأحدّادلًدربنيّ،ثؿّكؾؿةّلؾؿًدربنيّألؼاهاّنقابةّسـفؿّاألدًاذّدقدّدعادةّاهللّ،ذؽرّ
فقفا ّمعالل ّمدور ّاجلامعة ّومجقع ّالؼائؿني ّسؾك ّإْاح ّهذه ّالدورةّ ،وقال ّ" ّادًػدنا ّكٌريًا ّمـ ّهذهّ

الدورةّ،وأصيَـاّقادروـّسؾكّالًقاصؾّمعّاآلخروـّوالطالبّباجلامعة"ّ،وأضافّ"نشعرّبِعادةّكيريةّ
جدًّاّوحنـّنًَدثّبالؾغةّالعربقةّ،وهلّلغةّالؼرآنّالؽروؿ"ّ .
كؿاّألؼكّسؿقدّسؿادةّخدمةّاجملًؿعّالدكًقرّمياركّمحدانّكؾؿةّذؽرّفقفاّاحلضقرّ،وأوضحّ
خالهلاّأنّالعؿادةّسؾقفاّمِؤولقةّكيريةّجتاهّتـؿقةّالؾغةّالعربقةّ،لذلؽّحرصتّاجلامعةّسؾكّتـظقؿّ
هذه ّالدورةّ ،كذلؽ ّأوضح ّمحدان ّأن ّهذه ّالدورة ّأتت ّبًقجقف ّمـ ّمعالل ّمدور ّاجلامعةّ ،وأتقَتّ
ألسضاء ّهقىة ّالًدروس ّجماناً ّبدون ّردقمّ ،وقال ّ" ّهذه ّبداوة ّانطالقة ّإلقامة ّالدورة ّمًِؼيالً ّسؾكّ
ادلًِقىّالرجاللّوالـِائل"ّ .
مـّجانيفّأوضحّسؿقدّكؾقةّالعؾقمّاإلنِانقةّالدكًقرّحيقكّبـّسيدّاهللّالشروػّمـّخاللّ
كؾؿًفّأنفّبؾغّسددّادلًدربنيّيفّهذهّالدورةّماّوؼاربّ(ّ )100مًدربّ،وقالّ"ّاإلقيالّالؽيري ّالذيّ
ذفدتفّهذهّالدورةّأضافّسيىًاّسؾكّقِؿّالؾغةّالعربقةّوآدابفاّوالؽؾقةّ،لؽلّتـفضّبدورّبالغّاألهؿقةّ
جتاهّالؾغةّالعربقةّيفّقادمّاألوام"ّ،وأضافّ"هذهّالؾغةّمطؾقبةّدقاءّيفّداخؾّادلؿؾؽةّأوّيفّخارجفاّ،
ودقؽقنّادلًدربقنّدػراءّلؾغةّالعربقةّإنّذاءّاهللّسـدماّوعقدونّإىلّبؾدانفؿ"ّ .
ويفّخًامّاحلػؾّمتّتؽروؿّادلًدربنيّوتِؾقؿّذفاداتّإكمامّالدورةّ،حقثّمتّتػصقؾّادلؽرمنيّ
إىلّثالثّفىاتّمشؾتّادلًػققنيّ،وأسضاءّهقىةّالدروسّ،باإلضافةّاىلّاحملاضروـّ .
وذكرّأنّقِؿّالؾغةّالعربقةّوآدابفاّ،وجمؾسّكؾقةّالعؾقمّاإلنِانقةّ،وجمؾسّاجلامعةّوافؼتّ
سؾكّاسًؿاد ّمشروعّإقامةّمعفدّلًعؾقؿّالؾغةّالعربقةّلؾـارؼنيّبغريهاّ ،ومتّرفع ّادلقضقعّإىلّالقزارةّ،
ووُـًظرّأنّتصدرّمقافؼةّوزارةّالًعؾقؿّسؾكّذلؽّ .

ّ
 -2دورة املهبراث اللغىيت ملىظفي الذوائر احلكىميت:

 -1قا مّالؼِؿّبًـػقذّدورةّيفّادلفاراتّالؾغقوةّدلقزػلّاإلداراتّاحلؽقمقةّبعدّاالسًؿادّمـّقيؾّ
وزارةّّاخلدمةّادلدنقةّ ،بالًعاونّمعّسؿادةّخدمةّاجملًؿعّوالًعؾقؿّادلًِؿرّ ،وقدّكمتّهذهّ
الدورةّّبدءاّمـّتاروخّ1435/ّ 3ّ/6هـّ ،دلدةّأديقسنيّ،وقدّذاركّفقفاّماّوؼربّمـّثالثةّ
وسشروـّمقزػاّ .
 -3دوراث تنميت املهبراث:
أـ أقام القسم عدة دورات لًنموة ادلهارات اللغووة لطالبه ورالب الكلوة واجلامعة:
1ـ دورة اخلط واإلمالء  /د.حممد علي العمري.
2ـ دورة اخلط واإلمالء /د.دوف الدون مردي.
3ـ دورة يف النحو واللغة  /د.خالد أبو حكمة.
4ـ دورة تنموة ادلهارات اللغووة  /احملاضر أ .حيوى اللًوين.
ة ـ ورشت عمل يف بنبء أسئلت االختببراث:
أذرف على هذه الدورة قسم اللغة العربوة يف كلوة العلوم اإلنسانوة ،و قدمها د .السود عيد
الداوم/رئوس وحدة القواس والًقووم بكلوة الرتبوة ،وذلك ووم األحد 1436/6/23هـ  ،الساعة
احلادوة عشرة صياحا يف قاعة اجًماعات القسم ،وقد جاءت بناء على رلب القسم ألعضاء هوىة
الًدروس ،للًعرف على اآللوات الصحوحة لكًابة األدىلة اليت حتسن قواس العملوة الًعلوموة يف
برناجمي اليكالورووس وادلاجسًري.

