الصَازاث العلوُت:
1ـ شَازة األستاذ الدكتىز سلُواى بي إبساهُن العاَد ،أستاذ اللغىَاث يف جاهعت أم القسي:
كانت الزوارة يف الػرتة ذلك من  1435/2/5إىل 1435/2/9هـ .وقد وُضع لؾزوارة برنامج سؾؿيّ
وًضؿن لؼاءً مع رالب الدرادات العؾقا ورالياتفا بعـوان" :جماالت اليَث الؾغوي واألدبي" ،ولؼاءً مع
أسضاء هقىة الًدروس بالؽؾقة بعـوان" :الدرادات العؾقا جتارب ورؤى" ،ولؼاءً مع راليات الدرادات
العؾقا بالؽؾقة بعـوان ":تطيقؼات اليَث الؾغوي واألدبي ".
2ـ

شَازة الدكتىز حمود فىشٌ املساَاتٍ ،خبري بسًاهج األهن املتحدة ،بالتعاوى بني كلُت العلىم

اإلًساًُت وهسكص امللك عبد اهلل الدويل:
ُق دمت يف الؼسم حؾؼة نؼاش لطالب الدرادات العؾقا يف الؼسم سن (تعروب العؾوم والًعؾقم
وتطووع احلادب خلدمة الؾغة العربقة) يف ادلدرجات ادلركزوة ووم االثـني 1435/6/14هـ،
وحماضرة سامة سـوانفا( :الؾغة والًـؿقة ادلسًدامة :دور الؾغة يف الًَول إىل االقًصاد الؼائم سؾى
ادلعرةة وجمًؿع ادلعرةة) ووم الٌالثاء 1435/6/15هـ.
3ـ

شَازة األستاذ الدكتىز عبد العصَص بي ًاصس املاًع ،املشسف علً كسسٍ املاًع لدزاست اللغت

العسبُت وآدابها ،الفائص جبائصة امللك فُصل العاملُت:

كانت الزيارة يف الػرتة من ( 1436/1/6-1ادلواةق 2014/10/29-25م) .وقد وُضع لؾزوارة
برنامج سؾؿي تضؿن حماضرات الطالب الدرادات العؾقا ورالياتفا يف سدة موضوسات .جاءت
احلؾؼة األوىل (قصقدة دَقم سيد بين احلسَاس قراءة ثانقة) .و يف احلؾؼة الٌانقة اليت متت يف
القوم الًالي ةـد الياحث بالدلقل العؾؿي مرووات وةادة األسشى سؾى الـيب صؾى اهلل سؾقه ودؾم
اليت وردت سـد أربعة من أذفر كًب الرتاث ومل تٌيت سـده ،وأثيت إدالم األسشى مدسؿا ذلك
مبا ورد يف قصقدتقه اإلدالمقًني ،ومبا سرضه من سدم صَة مرووات الوةادة .ويف احلؾؼة الٌالٌة
اليت ألؼاها ووم الٌالثاء من زوارته العؾؿقة تـاول الياحث موضوسني; األول (قصقدة كعب بن زهري
بانت دعاد) اليت وراها الياحث جاهؾقة ادلضامني ال ترتيط بالرؤوة اإلدالمقة إال من خالل بقًني
ةؼط من جمؿوع الؼصقدة الطووؾة.

كؿا تـاول يف قراءته الٌانقة ربطا لوصف كعب الـاقة بأنه وؼصد ادلرأة اليت تغزل بفا يف مطؾع
قصقدته حبضرة الـيب صؾى اهلل سؾقه ودؾم وأصَابه ويف مسٍده الشروف ،ميقـا رمحة الـيب يف
ادًعطاةه وقيول اسًذاروًه ،ويف اجلزء الٌاني من حؾؼة الٌالثاء تـاول ادلانع مشروسه سن ادلًـيب
الذي وعؿل سؾقه من ديع دـوات أو تزود ،وهو درادة مقدانقة خلط دري ادلًـيب يف رحالته اليت
أوردها يف دووانه مسًعقـا خبرائط ومسح جقولوجي مشل زوارات قام بفا الياحث يف مشال ادلؿؾؽة
العربقة السعودوة واألردن ودوروا والعراق ومصر وأرراف احلدود مع ةؾسطني.
4ـ

شَازة األستاذ الدكتىز حسني الىاد ،أستاذ التعلُن العايل وعضى اجلوهىزَت التىًسُت باجمللس

التٌفُرٌ ملٌظوت ألسكى:
قدم األدًاذ الدكًور حسني الواد أدًاذ الًعؾقم العالي وسضو اجلؿفوروة الًونسقة باجملؾس
الًـػقذي دلـظؿة ألؽسو وأدًاذ األدب والـؼد جبامعة ادلؾك دعود برناجما سؾؿقا لطالب الدرادات
العؾقا ،يف الػرتة من 1437 / 4 /18 -16هـ.
وقد تضؿن الربنامج العؾؿي لؾضقف حماضرتني لطالب الدرادات العؾقا بالؼسم حظقت حبضور سدد
كيري من األداتذة ،وكان موضوع احملاضرة األوىل ووم الٌالثاء  (1437 / ٤ /٦١توزقف ادلـاهج
ادلعاصرة يف حتؾقل الـصوص األدبقة ) ،وموضوع احملاضرة الٌانقة ووم األربعاء سن ( إذؽالقة احلداثة
والرتاث) .كؿا تضؿن الؾؼاء العؾؿي لؼاء مع أسضاء هقىة الًدروس يف قاسة جمؾس الؼسم.

