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قسم اللغة العربية وآدابها
وهج املسيرة وتألق العطاء
)احتفاء القسم مبرور أربعني عام ًا على تأسيسه(

إعداد
اللجنة املنظمة
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4

5

قسم اللغة العربية وآدابها
...
رؤية ورسالة وأهداف

6

ً
أوال :رؤية قسم اللغة العربية وآدابها:
 السعي إىل تحقيق دور ريادي محيل وإقليمي وعاملي يف خدمة اللغة العربية وآدابها ،تعليامًوبحثاً وتفاعالً مع املجتمع.
ثانياً :رسالة قسم اللغة العربية وآدابها:
 خدمة اللغة العربية من خالل تنمية املهارات العلمية والبحثية لدارسيها ،والسعي إىل متيزهم،والتفاعل الواعي مع املستجدات املعرفية والتقنية ،وبناء عالقة تواصلية متميزة مع املجتمع.
ثالثاً :أهداف قسم اللغة العربية وآدابها:
 تعميق روح االنتامء للغة العربية ،واالعتزاز برتاثها املعريف. تخريج دارسني متخصصني ومتميزين يف مجال اللغة العربية وآدابها ،وتأهيلهم لخدمة املجتمع. استكشاف املواهب اإلبداعية وتنميتها ورعايتها. تهيئة البيئة األكادميية املشجعة ،المتداد التواصل األكادميي املثمر بني األستاذ وطالبه ،إىل مابعد التخرج.
 تنمية قدرات عضو هيئة التدريس ،ومهاراته التدريسية والبحثية ،مبا يواكب املستجداتاملعرفية الحديثة.
استثامر التقنيات الحديثة يف تطوير وظائف اللغة وإسهاماتها يف التنمية البرشية واالجتامعية،وفقاً لرسالة الجامعة ،والثوابت الوطنية.
 تطوير البحث العلمي يف اللغة العربية وآدابها ،مبا يربز خصوصيتها الرتاثية ،ويحافظ عىلهويتها الفكرية ،ويواكب املستجدات العلمية املعارصة.
 -تحقيق معايري الجودة يف تقديم برامج أكادميية عالية الجودة ،وصوالً إىل االعتامد األكادميي.
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تصدير:
صدرت موافقة املقام السامي ذات الرقم /3ج 20527/بتاريخ 1396/8/26هـ بإنشاء كلية اللغة العربية يف
مدينة أبها تابعة لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،وكان معها يف التأسيس كلية الرشيعة وأصول الدين.
ويف العام الجامعي1403/1402هـ صدر قرار من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية يقيض بتحويل
الكلية إىل كليتني هام( :كلية الرشيعة وأصول الدين)  ،و(كلية اللغة العربية والعلوم االجتامعية واإلدارية).
وظل قسام (النحو والرصف وفقه اللغة) و(األدب والبالغة والنقد) منفصلني ضمن أقسامها العلمية ،واستم ّر
ذلك إىل حني صدور األمر السامي ذي الرقم /87/7م بتاريخ 1419 /3/11هـ ،املتضمن املوافقة عىل دمج
فرعي جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،وجامعة امللك سعود يف أبها يف جامعة واحدة باسم (جامعة
امللك خالد)  ،ووافق مجلس التعليم العايل يف جلسته الخامسة عرشة بتاريخ 1420/2/1هـ عىل دمج قسمي
(النحو والرصف وفقه اللغة) و(األدب والبالغة والنقد) يف قسم واحد باسم (قسم اللغة العربية وآدابها) .ويف
عام  1429هـ ضُ َّم قسم اللغة العربية يف كلية املعلمني إىل جامعة امللك خالد.
وبعدُ :
فقد يكون من العسري جداً أن تخترص عمل سنوات يف صفحات ،ولذا فإن اللجنة املنظمة وأرسة تحرير
هذا الكتيب تقدم االعتذار ابتداء عن أي تقصري غري مقصود ،وتأمل أن يكون هذا الكتيب لبنة ملؤلَّف أوسع
يحفظ لهذا القسم حقه ودوره يف بناء الجامعة وخدمة العربية .ويتقدم القسم يف هذه املناسبة بخالص
الشكر والتقدير إىل جامعة امللك خالد مديراً ووكالء ،وإىل عامدة كلية العلوم اإلنسانية ،عىل دعمهم لهذا
االحتفاء .كام يرفع الشكر إىل جميع أساتذة القسم عرب تاريخه عىل مستوى رقعة الوطن العريب ،أولئك
الذين حملوا مشعل النور واملعرفة طوال امتداد القسم ،مخصصاً بالشكر رؤساء األقسام الذين حملوا
كل بحسب جهده.
هم تطوير القسم عرب مراحله الزمنية وقدموا من أوقاتهم وأعامرهم لتطوير القسمٌّ ،
وميتد الشكر إىل عدد من الذين كونوا مرجعية لهذا العمل ومنهم الدكتور عبد الله أبو داهش يف كتابه
حياة يف الحياة ،والدكتور محمد حسن العمري والدكتور محمد عيل الحازمي والدكتور عبد الله عون يف
جانب املراجعة العلمية والتاريخية ،والدكتور يارس الدرويش والدكتور أنور العزاين يف جانب الدعم اإلحصايئ
لبيانات الكت ِّيب ،واألستاذ متعب األسمري يف أعامل التنضيد والتحرير .والشكر لله أوالً وآخراً ،وصىل الله
عىل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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رؤساء القسم عبر تاريخه:
-1رؤساء قسم اللغة العربية قبل دمج قسمي النحو والصرف واألدب:

م رئيس قسم النحو والرصف
 1محمد أحمد سحلول
 3محمود يوسف فجال
 5عبد الحميد أبو سكني
 7عبد الكريم بكار
 9محمد حسن العمري
 11عيىس عيل عيس ري
 13محمد عيل الحازمي

م
2
4
6
8
10
12
14

رئيس قسم األدب
شوقي رياض
املحمدي الحناوي
عبد الحميد العبييس
خالد الهزامية
عبد العزيز عبد املعطي عرفة
محمد عادل الهاشمي
عبد الهادي حرب

 -2رؤساء القسم بعد دمج قسمي اللغة واألدب:

م
1
2
3

م
رئيس القسم
عبد الله أبو داهش 4
حسني عثامن حكمي 5
6
قاسم بن أحمد

رئيس القسم
محمد أبو ملحة
عبد الله حامد
عبد الرحمن املحسني
9

هيئة التدريس
 -1أعضاء هيئة التدريس منذ إنشاء القسمني يف العام الجامعي 1397/1396هـ
حتى العام الجامعي 1420هـ:
م
		
1
		
2
		
3
		
4
		
5
		
6
		
7
		
8
		
9
		
10
		
11
		
12
		
13
		
14
		
15
		
16
		
17
		
18
		
19
		
20
		
21
		
22
10

االسم
إبراهيم أبو سمرة
إبراهيم اإلسناوي
إبراهيم حسني
إبراهيم صربي محمود
إبراهيم عمر
أبو السعود الفخراين
أحمد عبد العزيز
أحمد عبد الله التيهاين
أحمد محمد جودة السعدين
بغدادي إبراهيم صحايب
تامر سلوم
جامل عبد العزيز أحمد
حامد أحمد نيل
حسني عازل
حسني عثامن حكمي
حمدي عبد الفتاح مصطفى
حيدر ميك
حمزة النرشيت
خالد الهزامية
خالد عبد القادر الدوفش
خالد عبد الله القرعاوي
خطري عرايب أبو ليفة

الجنسية
مرصي
مرصي
مرصي
مرصي
مرصي
مرصي
مرصي
سعودي
مرصي
مرصي
سوري
مرصي
مرصي
مرصي
سعودي
مرصي
سوداين
مرصي
أردين
أردين
سعودي
مرصي

التخصص الدقيق
النحو والرصف
النحو والرصف
النحو والرصف
أدب ونقد
النحو والرصف
أصول اللغة
النحو والرصف
األدب
نقد أديب
بالغة ونقد
أدب ونقد
النحو والرصف
النحو والرصف
النحو والرصف
النحو والرصف
النحو والرصف
النحو والرصف
النحو والرصف
أدب ونقد
أدب ونقد
النحو والرصف
األدب العريب القديم

م
		
23
		
24
		
25
		
26
		
27
		
28
		
29
		
30
		
31
		
32
		
33
		
34
		
35
		
36
		
37
		
38
		
39
		
40
		
41
		
42
		
43
		
44

االسم
السيد أحمد طلبه
السيد مريس أبو ذكرى البدوي
شعبان عبد العظيم
شعبان عبد الوهاب
شوقي رياض أحمد
صالح غرم الله زياد
صالح رواي
طه عبد الرحيم عبد ال ّرب
طاهر مسعود
ظافر مشبب محمد الكناين
عبد الباسط محمد الطاهر
عبد الجواد الزبيدي
عبد الحميد أبو سكني
عبد الحميد محمد العبييس
عبد الرحمن أبو سليامن
عبد الرحمن أحمد الفيفي
عبد الرحمن عيل فراج		
عبد العزيز الفريح
عبد العزيز عبد الفتاح
عبد العزيز عبد املعطي عرفة
عبد الفتاح السيد نوفل
عبد الكريم محمد بكار

الجنسية
مرصي
مرصي
مرصي
مرصي
مرصي
سعودي
مرصي
مرصي
فلسطيني
سعودي
سعودي
عراقي
مرصي
مرصي
مرصي
سعودي

التخصص الدقيق
فقه اللغة
أدب ونقد
النحو والرصف
النحو والرصف
أدب عبايس
النقد األديب
النحو والرصف
نقد أديب
النحو والرصف
بالغة
النحو والرصف
النحو والرصف
علوم اللغة
بالغة
النحو والرصف
فقه اللغة

سعودي
مرصي
مرصي
مرصي
سوري

بالغة
بالغة ونقد
البالغة والنقد
أصول اللغة
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م
		
45
		
46
		
47
		
48
		
49
		
50
		
51
		
52
		
53
		
54
		
55
		
56
		
57
		
58
		
59
		
60
		
61
		
62
		
63
		
64
		
65
		
66
		
67
		
68
		
69
		
70
		
71
		
72
		
73
		
74
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االسم
عبد الله عون الشهراين
عبد الله عيىس الجعفري
عبد الله محمد أبو داهش
عبد الله محمد الحميد
عبد الله محمد القرين
عبد املعطي سامل
عبد الهادي حرب
عصام بكور قصبجي
عيل إبراهيم محمد محمد
عيل البواب
عيل السنويس
عيل فايز الشهري
عيل محمد أحمد العطار
عيل نارص آل جامح
عوض عبد الله غرم الله
عيد الطيب
غانم السيد محمد غانم
فاروق مهنا
فتحي حمودة
فتوح عبد املقصود عبد الله
فوزي عبد ربه
قاسم أحمد عبد الله آل قاسم
مربوك عطية
مجدي عبد املنعم عجمية
مجدي محمد خواجي
محمد الشعالن
محمد الطيب
محمد جرب سلومة
محمد حسن العمري
محمد حسني املحرصاوي

الجنسية
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
مرصي
سوري
سوري
مرصي
مرصي
مرصي
سعودي
مرصي
سعودي
سعودي
مرصي
مرصي
مرصي
مرصي
مرصي
مرصي
سعودي
مرصي
مرصي
سعودي
مرصي
مرصي
مرصي
سعودي
مرصي

التخصص الدقيق
النحو والرصف
النحو والرصف
أدب الجزيرة العربية
األدب العريب القديم
أدب حديث
النحو والرصف
أدب ونقد
النقد
أصول اللغة
النحو والرصف
النحو والرصف
النحو والرصف
البالغة القرآنية والنقد
أدب قديم
أدب
أصول اللغة
األدب والنقد الحديث
النحو والرصف
النحو والرصف
النحو والرصف
بالغة
األدب والنقد
النحو والرصف
األدب والنقد
أدب
النحو والرصف
علوم اللغة
النحو والرصف
النحو والرصف
النحو والرصف

م
		
75
		
76
		
77
		
78
		
79
		
80
		
81
		
82
		
83
		
84
		
85
		
86
		
87
		
88
		
89
		
90
		
91
		
92
		
93
		
94
		
95
		
96
		
97
		
98
		
99
		
100
		
101
		
102

االسم
محمد رفعت
محمد عادل الهاشمي
محمد عبد الرحمن الربيع
محمد عبد العزيز طاهر
محمد عبد الله آل مزاح
محمد عبد املجيد الطويل
محمد عيل الحازمي
محمد عيل العمري
محمد فؤاد عيل الدين
محمد متويل منصور
محمد محمود الغرباوي
محمد نارص الشهري
محمد يحيى أبوملحة
املحمدي عبد العزيز الحناوي
محمود رزق سامرة
محمود عبد الفتاح
محمود عبد الله أبو الخري
محمود يوسف فجال
مصطفى حسني عناية
مصطفى عبد الرحمن
مطلق محمد شايع
نارص آل قميشان
هاين عبد املقصود الفرنواين
يحيى عبد الله الرشيف
يحيى عيل أحمد آل مريع
يحيى محمد عطيف
يرسي سالمة
يوسف أحمد جاد الرب

الجنسية
مرصي
سوري
سعودي
مرصي
سعودي
مرصي
سعودي
سعودي
مرصي
مرصي
مرصي
سعودي
سعودي
مرصي
أردين
مرصي
أردين
سوري
أردين
مرصي
سعودي
سعودي
مرصي
سعودي
سعودي
سعودي
مرصي
مرصي

التخصص الدقيق
النحو والرصف
أدب إسالمي
أدب
النحو والرصف
النحو والرصف
النحو والرصف
النحو الرصف
النحو والرصف
النحو والرصف
فقه اللغة
أدب ونقد
النحو والرصف
األدب الحديث
بالغة ونقد
أدب ونقد
فقه اللغة
أدب الدول املتتابعة
النحو والرصف
األدب القديم
أدب ونقد
النقد األديب
النحو والرصف
النحو والرصف
النحو والرصف
النحو والرصف
البالغة والنقد
أدب
النحو والرصف
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 -2أعضاء قسم اللغة العربية وآدابها في كلية العلوم اإلنسانية:
من 1430هـ إلى :1437

الدرجة العلمية
اسم األستاذ
أ .مشارك
السعيد الشافعي
أ .مشارك
الوسيلة إبراهيم محمد
أ .مشارك
إبراهيم أبو طالب
أ .مشارك
إبراهيم خالد
أ .مساعد
أحمد التيهاين
أ .مساعد
أحمد حسن املزاح
أ .مساعد
أحمد عبد الله العاطفي
أ .مساعد
أحمد عيل آل مريع
أ .مشارك
أحمد محمد فؤاد
أ .مساعد
أنور العزاين
أ .مساعد
أمين أبو زيد
أ .مشارك
أمين محمود
أستاذ
جامل عيىس
أ .مساعد
جامل محمد عطا حسن
أ .مشارك
حسن أحمد عيل حيدر
حسونة حسب الرسول املقبول أ .مشارك
أ .مشارك
حسني الزراعي
أ .مساعد
حسني رفعت عواد
أ .مساعد
حنفي بدوي
أ .مساعد
خالد الخرشمي
أ .مساعد
خالد أبو حكمة
أ .مساعد
خالد دهيسات
أ .مشارك
خالد عباس

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
14

التخصص الدقيق
بالغة ونقد
أدب ونقد
أدب ونقد
أدب ونقد
أدب ونقد
بالغة ونقد
أدب ونقد
أدب ونقد
أدب ونقد
النحو والرصف
أدب ونقد
النحو والرصف
أدب ونقد
أدب ونقد
أدب ونقد
النحو والرصف
لسانيات
النحو والرصف
النحو والرصف
نقد حديث
لغويات
النحو والرصف
أدب ونقد

الجنسية
مرصي
سوداين
ميني
مرصي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
مرصي
ميني
سوداين
مرصي
مرصي
مرصي
ميني
سوداين
ميني
مرصي
مرصي
سعودي
سعودي
أردين
سوداين

م
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

اسم األستاذ
خالد عبد الله محمد الشهراين
زكريا عيل أحمد كوينة
سعيد محمد عيل آل موىس
سليامن محمد سليامن
صديق مصطفى الريح
طاهر الجلوب
ظافر مشبب الكناين
عباس السوسوة
عبد الحميد الحسامي
عبد الرحمن البارقي
عبد الرحمن املحسني
عبد الغني األدبعي
عبد الكريم عويف
عبد الله الجوزي
عبد الواسع الحمريي
عبد الله عون
عبد الله حامد
عيل أحمد أبو زيد محمد
عيىس عيل عسريي
فتوح الشورى
فهد سعيد القحطاين
فوزي عيل عيل صويلح
قاسم بن أحمد بن عبد الله
مجدي الخطيب	
مجيل كريري
محمد السيد سالمة
محمد الصادق الكحالوي
محمد حسن العمري
محمد رفعت السطوحي
محمد ظافر القحطاين

الدرجة العلمية التخصص الدقيق
أ .مساعد النحو والرصف
أدب ونقد
أستاذ
أ .مساعد النحو والرصف
أدب ونقد
أستاذ
أ .مشارك بالغة ونقد
أ .مشارك أدب ونقد
أ .مشارك بالغة ونقد
لغويات
أستاذ
أدب ونقد
أستاذ
أ .مساعد لغويات
أ .مشارك أدب ونقد
أ .مشارك النحو والرصف
لغويات
أستاذ
أ .مساعد أدب ونقد
أدب ونقد
أستاذ
أ .مساعد النحو والرصف
أدب ونقد
أستاذ
أ .مشارك أدب ونقد
النحو والرصف
أ .مشارك
أ .مساعد النحو والرصف
أ .مساعد النحو والرصف
البالغة والنقد
أ .مساعد
أ .مشارك أدب ونقد
أ .مساعد أدب ونقد
أ .مساعد النحو والرصف
أدب ونقد
أ .مشارك
أ .مساعد أدب ونقد
النحو والرصف
أستاذ
أ .مشارك النحو والرصف
أ .مساعد أدب ونقد

الجنسية
سعودي
مرصي
سعودي
مرصي
سوداين
ميني
سعودي
ميني
ميني
سعودي
سعودي
ميني
جزائري
ميني
ميني
سعودي
سعودي
مرصي
سعودي
مرصي
سعودي
ميني
سعودي
أردين
سعودي
مرصي
تونيس
سعودي
مرصي
سعودي
15

اسم األستاذ
محمد عبد الله املزاح
محمد عيل الحازمي
محمد عيل العمري
محمد يحيى أبو ملحة
محمود الشويحي
محمود رجاء نوافلة
مسلم عبد الفتاح
مطلق محمد شايع
مفلح القحطاين
نارص محمد آل قميشان
نواري سعودي
يارس الدرويش
يحيى الرشيف
يحيى املذحجي
يحيى بعيطيش
يحيى بن محمد عطيف
يحيى فضل الله محتار

م
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
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الدرجة العلمية
أ .مساعد
أ .مساعد
أ .مشارك
أستاذ
أ .مساعد
أ .مشارك
أ .مشارك
أ .مساعد
أ .مشارك
أ .مساعد
أ .مشارك
أ .مساعد
أستاذ
أ .مشارك
أستاذ
أستاذ
أستاذ

التخصص الدقيق
لغويات
لغويات
النحو والرصف
األدب الحديث
لغويات
النحو والرصف
لغويات
النقد األديب
النحو والرصف
لغويات
لغويات
لغويات
النحو والرصف
أدب
لغويات
بالغة ونقد
لغويات

الجنسية
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
مرصي
أردين
مرصي
سعودي
سعودي
سعودي
جزائري
سوري
سعودي
ميني
جزائري
سعودي
سوداين

 -3احملاضرون بالقسم:
م

املحارض

ملحوظات

جهة االبتعاث

1
2
3
4
5
6
7
8

أحمد حسن املسعودي
حسن فايع األملعي
عادل محمد عسريي
مسفر األسمري
يارس زايد عسريي
يحيى عبد الله اللتيني
يحيى عيل آل مريع
عيل آل شقية

مبتعث
مبتعث
مبتعث

بريطانيا
أسرتاليا
أمريكا

-

مبتعث
مبتعث
مبتعث
مبتعث

أمريكا
جامعة امللك سعود
أمريكا
جامعة أم القرى

 -4املعيدون بالقسم:
م
1
2
3
4

املعيد
زياد عبد الله السويلم
سعيد محمد الشهري -
عيل مردعان الحكمي -
منصور أحمد الرشيف

-

ملحوظات
مبتعث
مبتعث

جهة االبتعاث
فرنسا
أمريكا
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من مناشط القسم:
أوالً -الدراسات العليا( :ماجستري/دكتوراه (:
بدأ اإلعداد لربامج الدراسات العليا منذ العام 1421هـ ،ثم عام 1424هـ فأُعدَّ ت الخطط الالزمة
والدراسات واملقررات التي ينبغي تدريسها للطلبة ،ثم أُعيد العمل عليه عام  1428هـ وصدرت املوافقة
عليه واع ُتمد عام  1430هـ ،وبدأ التحاق الطالب والطالبات بالربنامج يف الفصل الدرايس األول للعام
1431هـ1432-هـ.
ثم عمل القسم عىل تأسيس برنامج الدراسات العليا (برنامج املاجستري بنظام املقررات)  ،وقد أنجز
القسم خطة املقررات وتوصيفها واعتامدها يف العام الجامعي 1432هـ1433 -هـ ،وبدأ التحاق الطالب
والطالبات بالربنامج يف الفصل الثاين من العام نفسه1432هـ1433 -هـ.
ثم عمل القسم عىل تأسيس برنامج الدكتوراه ابتداء من الفصل الثاين من العام الجامعي1435هـ-
1436هـ ،وقد بدأ التحاق الطالبات (فقط) بالربنامج يف العام الجامعي1436هـ 1437 -هـ ،وسيلتحق
الطالب بالربنامج يف العام القادم 1437هـ 1438 -هـ بإذن الله .وقد نوقشت يف القسم رسائل علمية
عديدة يف فرعي اللغة واألدب ،لدرجة املاجستري ،ومنها:
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الرسائالملناقشة في قسم اللغة العربية
عنوان الرسالة

الطالب

املرشف العلمي

آيات معجزات األنبياء الحسية يف القرآن الكريم:
دراسة بالغية

فاطمة جابر املسهري

السعيد الشافعي

املخاطب يف رشح الريض عىل الكافية :دراسة يف ضوء عبد الرحمن إبراهيم عسريي
نظرية تحليل الخطاب
ظاهرة الرتف يف شعر ابن املعتز

أمين محمود موىس

عبري محمد جابر السلامين

جامل عيىس

حوسبة املعاين الحقيقية واملجازية عينات من طبقتي
أفعال الحاالت واألحداث يف املعاجم العربية

يحيى عبد الله اللتيني

حسني الزراعي

املقالة يف أدب محمد حسن فقي

زهراء سلامن الغزواين

ظافر مشبب الكناين

التعبري االصطالحي يف كتاب «املستقىص يف أمثال عيل محمد شعبان آل مسودة
العرب» للزمخرشي :دراسة لسانية الرتكيب والداللة

عباس عيل السوسوة

حركة املرتادفات يف لغة الصحافة السعودية من عام
(1435 -1430ه) صحيفة الجزيرة مثاالً

معيض سامل الشهري

عباس عيل السوسوة

خصائص األبنية والرتاكيب يف لهجة فيفا

سوسن يحيى الفيفي

عباس عيل السوسوة

معارضة النسق يف شعر أيب نواس :دراسة يف ضوء النقد
الثقايف

أمين عيل جابر القبييس

عبد الرحمن املحسني

الشخصية الضدية يف الرواية السعودية

جابر عبد الله آل الغبشة

عبد الحميد الحسامي

تداخل الفنون يف بنية القصيدة الحديثة يف اململكة
العربية السعودية

سعاد عبد الله آل مطارد

عبد الحميد الحسامي

إسهامات املرأة العربية يف أدب الرحلة العريب الحديث زينة محمد عبد الله األشول
املرأة وقضاياها عند شعراء منطقة عسري
التجريب يف شعر عبد الله الربدوين

عبد الله حامد

حليمة آل بن عبد الله

عبد الله حامد

إبراهيم محمد يحيى هجري

عبد الواسع الحمريي
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تجليات العالقة بني الذات واآلخر يف شعر محمد الثبيتي

أحمد هادي يحيى زيلع

عبد الواسع الحمريي

صورة املمدوح يف شعر ابن هتيمل

أحمد محمد آل زيلع

عبد الواسع الحمريي

تجليات الحضارة يف شعر املتنبي

معولة محمد حسن عسريي

قاسم أحمد عسريي

أثر املعنى يف تعدد التوجيه النحوي يف سورة آل عمران

يحيى عيل حسن عرييش

محمد بن حسن العمري

وسائل سبك النص القرآين يف كتاب معاين القرآن للفراء

يحيى عبد الله الشديدي

محمد بن حسن العمري

مسالك ابن جني يف تأويل مشكل الشعر

خريية سعد زايد القحطاين

محمد بن عيل العمري

فاطمة الحسني املشايخ

محمد بن عيل العمري

موجهات إعراب األسامء املبنية ذات اإلعراب املتعدد يف
القرآن الكريم بني نظريتي العامل وتضافر القرائن

مآخذ أيب حيان األندليس عىل النحاة يف كتابه» ارتشاف محمد حسن أحمد الحازمي
الرضب» دراسة أصولية

محمد رفعت حمدان

وائل عبد الله ظافر الشهري

محمد متويل منصور

األنساق الثقافية يف تشكيل صورة املرأة يف الرواية النسائية أحمد موىس نارص املسعودي
السعودية 1431 -1421ه

محمد يحيى أبو ملحة

أثر السياق يف تنوع التعبري القرآين عن األعالم املكانية

بناء الشخصية يف روايات عبد الوهاب آل مرعي وتعالقاتها
بالعنارص الرسدية األخرى

إلهام أحمد الغامدي

محمد يحيى أبو ملحة

صورة املفقود يف شعر فدوى طوقان :دراسة بالغية نقدية

نورة سعد محمد الشهراين

يحيى صالح املذحجي

البالغة القرآنية يف سورة سبأ

مرعي حسني القحطاين

يحيى عطيف

بالغة النظم القرآين يف سورة فاطر

محمد عيل عائض درع

يحيى عطيف
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رسائل املاجستير املسجلة في قسم اللغة العربية وآدابها
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الطالب

املرشف العلمي

عنوان الرسالة
األثر العريب يف شعر غوته

بندر يحيى شامي عسريي

إبراهيم خالد

املفارقة يف روايات غازي القصيبي

أحمد ملبس محمد عسريي

أحمد مريع آل مريع

ظواهر العدول عن أصل الوضع للجملة يف شعر عمر بهاء أمرية صقر سعد القحطاين
الدين األمريي :دراسة نحوية داللية

أنور العزاين

نبيلة إبراهيم جابر عسريي

أنور العزاين

نقض الرشط النحوي يف باب التوابع

االستلزام الحواري بني السكايك وغرايس :دراسة يف اللسانيات سمرية عيل جابر مداوي
التداولية

أمين محمود موىس

الربط بالضمري والتكرار يف ديوان «عىل قمم النرص» لعبد عيل حسني عيل آل مالح
الرحمن العشاموي .دراسة يف نحو النص

أمين محمود موىس

النص ومستعمله عند ابن جني يف الخصائص .دراسة يف ضوء
علم لغة النص
التشكيل الجاميل لليل يف شعر املتنبي
رسائل ابن املعتز :دراسة أسلوبية
رسائل عمر بن الخطاب :دراسة أسلوبية
الرتكيب الرشطي يف شعر أيب العتاهية

إبراهيم يحيى هجري

أمين محمود موىس

علية عامر حمود العمري

جامل عيىس

خلود محمد عبد الله الشهراين

جامل عيىس

أسامء فايز عبد الله القرين

جامل عيىس

عواض معدي محمد األحمري

سعيد آل موىس

مالمح املدرسة األدبية يف تناول الشواهد البالغية يف كتايب محمد مفلح آل مداوي
القحطاين
عبد القاهر الجرجاين
النقاد الروائيون واألدب السعودي

أمل محمود املنترشي

سمو دالالت األلفاظ وانحطاطها يف العربية بني لسان العرب حمود يحيى عيل الشعيل
ومعجم اللغة العربية املعارصة :دراسة داللية
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صديق الريح
ظافر الكناين الشهري
عباس السوسوة

عنوان الرسالة

الطالب

املرشف العلمي

لهجة ظهران الجنوب وصلتها بالفصحى :دراسة داللية تهاين جربان مهدي الوادعي
تركيبية

عباس السوسوة

موازين املصطلحات العلمية املعربة :قياسيتها وداللتها -منال فايز عبد الله البكري
املعجم الطبي املوحد مثاالً.

عباس السوسوة

متعة محمد سعيد القحطاين

عبد الرحمن البارقي

قيود الضم والنقل وتطبيقاتها عىل الجملة العربية :دراسة
أدنوية يف اللسانيات التوليدية

عامر محمد عامر صامن

عبد الرحمن البارقي

التناص عند شعراء عسري

قصايد مسعود آل مسفر

عبد الرحمن املحسني

توظيف التقنية يف بناء الرواية السعودية املعارصة من
عام1433 -1400هـ

ريم عيل جابر آل مداوي

عبد الرحمن املحسني

توظيف الصورة الضوئية (الفوتوغرافية) يف العمل الشعري
السعودي

أماين محسن أحمد

عبد الرحمن املحسني

شعرية العدول يف شعر صالح الزهراين

موىس هادي أحمد الفيفي

عبد الواسع الحمريي

الرمز التاريخي يف شعر جاسم الصحيح وصالح الزهراين

علياء سعيد شارع القحطاين

عبد الحميد الحسامي

تلقي األدب التفاعيل يف النقد العريب املعارص

تغريد أحمد محمد الكريري

عبد الحميد الحسامي

أحمد شداد أحمد سامن

عبد الحميد الحسامي

بناء الزمن وتداخل عنارصه يف الجملة العربية املركبة

شعرية التوازي يف شعر محمد الثبيتي

الزمن بني الصيغة والسياق .دراسة يف ديوان أيب الحسن منى محمد سعيد آل نارص
التهامي

عبد الغني األدبعي

نجود محمد أحمد الحريب

عبد الكريم عويف

أمثال املولدين يف مجمع األمثال للميداين .دراسة رصفية حمد محمد هادي العبيدي
تركيبية

عبد الكريم عويف

األعالم يف االشتقاق البن دريد .دراسة رصفية داللية

االسترشاف يف الشعر السعودي

هيفاء حمد عبد الله البرصاوي

عبد الله حامد
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فاطمة عبد املتعايل

عبد الله حامد

الصورة الشعرية يف ديوان «إرشاقة الطني» ألحمد عبد الله
عسريي

منال عامر أحمد آل عامر

عبد الله حامد

املرأة وقضاياها يف شعر املرأة يف اململكة العربية السعودية

نورة هصام آل داهش

عبد الله حامد

االتجاه اإلنساين يف شعر جرير

إميان عوض القحطاين

قاسم أحمد عسريي

الحجاج يف شعر أيب متام :دراسة تداولية

فاطمة صالح العلياين

قاسم أحمد عسريي

مناويل الخطاب يف كتاب الهوامل والشوامل

فاطمة مرشف العمري

قاسم أحمد عسريي

القضايا النقدية يف مجلة بيادر السعودية

فاعلية املعنى النحوي يف توجيه مشكل الشعر يف «كتابفاطمة عبد الله أحمد الشهري
الشعر» أليب عيل الفاريس

مجيل محمد أحمد كريري

إطالة بناء الجملة وأثرها الداليل يف قصص الحديث النبوي سارة عبد الرحمن األسمري

مجيل محمد أحمد كريري

الرتاكيب املنسوخة بالفعل يف شواهد سيبويه :دراسة فوزية محمد صالح الشهري
نحوية داللية

محمد بن حسن العمري

الوظيفة النحوية وأثرها يف كشف املعنى يف رشحي
الزمخرشي والعكربي لالمية العرب

خديجة عيل آل ملجم

محمد بن حسن العمري

توجيهات اإلمام السهييل لعوارض األبنية والرتاكيب يف جواهر فرحان مشني عسريي
كتابيه نتائج الفكر واألمايل

محمد بن حسن العمري

شواهد النحو الشعرية املحكوم عليها بالقلة والندرة دغيرث مقبول محمد حكمي
والرضورة والشذوذ يف ضوء نظرية تضافر القرائن

محمد بن عيل العمري

صور أداء الكالم يف ضوء النصوص الرشعية :دراسة يف نوال محمد عائض آل خازم
املفاهيم والصفات

محمد بن عيل العمري

غريب ألفاظ رسالة» الصاهل والشاحج» بني املعجم منال سعيد محمد الزهرة
والسياق

محمد بن عيل العمري

البناء الرسدي يف روايات محمد حسن علوان
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هالة عبد الله مزهر الشهري

محمد يحيى أبو ملحة

القصة القصرية جداً يف اململكة العربية السعودية :املكونات
والسامت

فاطمة عبد الله الشهري

محمد يحيى أبو ملحة

الواقع واملمكن يف بنية الشخصية الروائية عند غازي
القصيبي

عبد الله صهيف الذرباين

محمد يحيى أبو ملحة

االحتجاج بكالم املرأة يف تاج العروس للزبيدي :دراسة
لغوية

فاتن منصور آل عفتان

محمود الشويحي

منى عبد الرحمن آل حامد

مسلم عبد الفتاح

التوجيه الصويت والداليل للقراءات القرآنية الشاذة يف الجزء
الثالث من القرآن الكريم

صفية مريع عسريي

مسلم عبد الفتاح

مستويات تحليل املعنى وتوجيهاته من خالل الجزء األول
من القرآن الكريم «جامع البيان للطربي أمنوذجاً

نارص عيل حسن فياض

مسلم عبد الفتاح

وحدة السياق يف سورة اإلرساء

ريم عوض القحطاين

يحيى عطيف

التطور الداليل ملصطلحات معجم التعمري

التضمني الداليل :دراسة تطبيقية عىل سور املفصل من أحالم محمد عيل الزيادي
القرآن الكريم

يحيى بعيطيش

نالة نارص محمد البناوي

يحيى بعيطيش

منى خلوفة حاسن العمري

يحيى الرشيف

الشاهد الشعري بني سيبويه وابن مالك يف رشح التسهيل

جميلة محمد عسريي

يحيى الرشيف

أسباب ضعف األوجه اإلعرابية املرجوحة يف الدر املصون
للسمني الحلبي

صالحة آل عيىس

يحيى الرشيف

أثر املعنى يف األوجه اإلعرابية يف كتاب إعراب الحديث
النبوي للعكربي

عيل محمد آل بواح

يحيى فضل الله املختار

املتالزمات اللفظية يف مقامات بديع الزمان الهمداين:
دراسة داللية
التفكري الرصيف عند الخرض اليزدي

الرتاكيب املنسوخة بالفعل يف شواهد سيبويه دراسة نحوية فوزية عبد الرحمن محمد
الشهري
داللية

يحيى فضل الله املختار

25

ًا -احملاضرات وحلقات البحث العلمية

26

عنوان املحارضة

م

 1محارضة «دراسات حول اإلعجاز البياين يف القرآن الكريم»
 2محارضة «الرافعي فارس السلفية يف عرص التجديد»
 3محارضة «األدب اإلسالمي حقيقته وعوامله»
 4محارضة «شعر املواجهة مع الصليبيني بني املؤيدين

اسم املحارض

تاريخ املحارضة

املحمدي الحناوي

1409هـ

طه عبد الرب

1410هـ

محمد عادل الهاشمي

1410هـ

محمود أبو الخري

1410هـ

واملتحاملني
 5محارضة «األدب التاريخي يف األندلس»

عبد الله عيل ثقفان

1410هـ

 6محارضة «رشح القصائد السبع أليب بكر محمد بن القاسم أرشف بن محمد نور الدين
1422هـ

األنباري ــ دراسة نحوية»
 7محارضة «نظرات يف بعض املصطلحات النحوية»

محمد بن نارص الشهري

1422هـ

 8محارضة «املدائح النبوية بني املغاالة واإلنصاف»

عبد الله بن محمد الحميد

1422هـ

محمد بن أحمد عبد

1422ه

 9محارضة «شواهد امرئ القيس النحوية وأثرها يف التعقيد
النحوي»
 10ندوة بعنوان (أدب الجاحظ)
 11دراسات حول اإلعجاز البياين يف القران الكريم

الرحمن الطيب
عبد الحميد العبييس

1406هـ

عصام قصبحي ,مصطفى ,

1409هـ

عناية
 12الرافعي فارس السلفية يف عرص التجديد
 13الرتاث العلمي يف منطقة عسري تاريخه وتطوره
 14تنومة الزهراء تاريخها وأخبارها

املحمدي الحناوي

1410هـ

طه عبد الرب

1420هـ

عبد الله أبو داهش

1420هـ
27

عبد الكريم بكار

1420هـ

حمدي عبد الفتاح مصطفى

1420هـ

عبد الكريم بكار

1420هـ

 18املنهج االستقرايئ يف معجامت القرآن

عيل إبراهيم محمد محمد

1420هـ

 19التذييل ومواقعه يف القرآن الكريم

عيل محمد أحمد العطار

1420هـ

 20الرياض عاصمة الثقافة لعام 2000م

عبد الله أبو داهش

1421هـ

 21املقدمة الطللية واملقدرة الفنية

خطري عرايب أبو ليفة

 1421هـ

جامل عبد العزيز أحمد

 1421هـ

 23أصول علم إعراب القرآن

هاين عبد املقصود الفرنواين

 1421هـ

 24التذييل ومواقعه يف القرآن الكريم

محمود عبد الله أبو الخري

 1421هـ

 25لغة الضاد بني مكر األعداء وإهامل األبناء

محمد بن عيل الحازمي

 1421هـ

 26من مظاهر التجديد يف البالغة عند املعارصين

يحيى بن محمد عطيف

 1421هـ

 27رشح القصائد السبع أليب بكر محمد بن القاسم األنباري

أرشف بن محمد نور الدين

1422هـ

 28شواهد امرئ القيس النحوية وأثرها يف التعقيد النحوي

محمد بن أحمد الطيب

1422هـ

 29املدائح النبوية بني املغاالة واإلنصاف

عبد الله بن محمد الحميد

1422هـ

 30نظرات يف بعض املصطلحات النحوية

محمد بن نارص الشهري

1422هـ

 31دور النقد العريب القديم يف مجال التنظري النقدي الحديث

إبراهيم بن أحمد حسني

1423هـ

 15العوملة والحلول املركبة
 16اإلعجاز اللغوي يف سورة القصص
 17تجديد الثقافة

 22قضية أمن اللبس من خالل الوقف واالبتداء

 32االنحراف املعياري يف لغة الشعر بني الرتاث والدرس اللغوي

أمين محمود موىس
1430هـ

الحديث
 33إعداد كتاب التحرير العريب
 34حلقة نقاش يف اللسانيات الحديثة
 35حلقة نقاش يف النقد وأصوله
 36حلقة نقاش يف بالغة حذف الحرف يف القرآن الكريم

28

خالد الخرشمي وحسني رفعت

1430هـ

حسني الزراعي

1431هـ

عبد الواسع الحمريي

1432هـ

عبد الله رسحان

1432هـ

37

حلقة نقاش يف البحور العروضية

38

حلقة نقاش عن املناهج النقدية ومواءمتها للثقافة

عبد الله عون

1432هـ

عبد الحميد الحسامي

1432هـ

العربية
39

حلقة نقاش عن القياس النحوي

محمد رفعت حمدان

1432هـ

40

حلقة نقاش عن األدب والتقنية

عبد الرحمن املحسني

1432هـ

41

حلقة نقاش عن أصول النحو كام ينبغي لها أن تكون

محمد بن عيل العمري

1432هـ

42

حلقة نقاش (ما الناقد؟)

عبد الواسع الحمريي

1432هـ

43

املتكلم واملخاطب يف فكر الخليل

أمين محمود موىس

1432هـ

44

محارضة عامة (الجامعة بني الواقع والطموح)

عبد الواسع الحمريي

1433هـ

45

حلقة نقاش يف البالغة واإلعجاز

رسي الرشيف
ّ

1432هـ

46

محارضة يف مصادر األدب القديم

إبراهيم راشد

1432هـ

47

الرتجمة العربية األوىل ملنت التلمود

عباس السوسوة

1433هـ

48

تأصيل عوارض الرتكيب النحوي

حنفي أحمد بدوي

1434هـ

49

ابتكارات تقنية لخدمة اللغة العربية

يارس الدرويش

1435

50

تعريب العلوم

محمود نوافلة

1437هـ

51

مناويل البالغة الجديدة والرواية السعودية

محمد الكحالوي

1437هـ

52

قراءة يف مقررات منهاج اللّغة العربية يف ضوء النظريات

يحيى بعيطيش

1437هـ

اللّسانية الحديثة
53

مناهج النقد األديب . . . .رؤى وتساؤالت

جامل عطا

1437هـ

54

« استطاع « دراسة لغوية يف سورة الكهف

فهد القحطاين

1437هـ

29

املشروعات العلمية:
املشروع

القائم به

العام

مرشوع معهد اللغة العربية لغري الناطقني بها

قسم اللغة العربية

 1433هـ

مرشوع وحدة حوسبة اللغة

قسم اللغة العربية

1430هـ

مرشوع املعامل الصوتية :بدأ العمل عليه منذ 1430هـ،
وهو تحت التنفيذ يف إدارة الجامعة برقم 38/49160
بتاريخ 1436/5/27هـ
مرشوع الهاتف الناطق

قسم اللغة العربية

1430هـ

قسم اللغة العربية

1430هـ

مركز اإلبداع اللغوي واألديب

قسم اللغة العربية

مركز االستشارات اللغوية :اتخذ قرار بإنشائه يف جلسة
القسم الثالثة ،برقم ،1435/3/2بتاريخ 1435/11/22هـ،
وهو يف الجامعة تحت الدراسة.

قسم اللغة العربية

مرشوع الحوار العلمي األول (قراءة فكر وآدب األستاذ
الدكتور عبد الله الغذامي)  ،وتضمن أوراقاً علمية لكل
من:
-1عبد الواسع الحمريي( :الفحولة الغذامية وأشكال
تجليات النسق)
-2عبد الله حامد( :ترشيحية الغذامي رشط النظرية
وإجابة التطبيق)
-3عبد الرحمن البارقي( :فخاخ النسق :حفريات
سيميونصية يف مخاتلة النسق الغذامي)
 -4جامل عطا( :الشعر واألنساق الثقافية السائدة)
-5طاهر الجلوب( :الغذامي واخرتاق النسق)
-6عبد الرحمن املحسني( :الغذامي من األدبية إىل سوق
املسكن .هيمنة الخطاب الديني وقلق املرشوع)

قسم اللغة العربية
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1430هـ
1435هـ

1436هـ

-7محمد الكحالوي( :حدث تحول الغذامي من النقد
األديب إىل النقد الثقايف)
 -8عبد الحميد الحسامي( :قراءة يف حكاية الحداثة
للغذامي)
-9أمين القبييس( :قراءة الغذامي يف كتاب العصا
للجاحظ)
-10عبد الرحيم حموض( :عبد الله الغذامي وعالقته
بالرتاث .كتاب»النقد الثقايف قراءة يف األنساق الثقافية
العربية منوذجاً)
-11عبد الله هتان( :إشكالية املنهج يف النقد الثقايف
الغذامي منوذجاً)
مرشوع الحوار العلمي الثاين( :الشعر يف منطقة عسري
مقاربات لغوية وأدبية)  ،وتضمن أوراقاً علمية لكل
من:
جامل محمد عطا( :تلقي النقد للشعر يف منطقة عسري)
مطلق شايع( :من القضايا اإلسالمية عند شعراء عسري
قضية الوحدة اإلسالمية رؤية نقدية)
إميان إلياس( :رؤية نقدية يف بعض قصائد شعراء
منطقة عسري)
أحمد التيهاين( :نظرات يف إيقاعات القصيدة العسريية)
عبد الحميد الحسامي( :شعرية التهجني اللغوي يف املنت
الشعري املعارص لشعراء عسري)
أماين عثامن( :توظيف الرتاث يف النص الشعري
العسريي أحمد عسريي منوذجاً)
عبد الله حامد( :النص بني النقد االنطباعي واملوضوعي
قراءة يف ثنائية «الرحيل والحلم»عند أحمد عسريي)
فوزي صويلح( :التشكيل الرمزي يف شعر إبراهيم طالع)
لينة أحمد حسن( :جاملية املكان يف شعر محمد عبد
الرحمن الحفظي)
قصايد القحطاين( :توظيف الرتاث يف شعر إبراهيم
طالع األملعي .دراسة تناصية)

قسم اللغة العربية

1436هـ

31

نرسين سعيد بالل( :الظواهر اللغوية والصوتية والرصفية
والنحوية والداللية يف شعر شعراء منطقة عسري من خالل
قصائد الشاعر ظافر بن عيل القرين)
عبد الغني األدبعي( :التعابري اإلفصاحية وتوظيفها الداليل
يف الشعر السعودي املعارص .مناذج من شع رالدكتور عبد
الرحمن املحسني)
عيل أحمد أبو زيد( :االنزياح التصويري ودالالته يف شعر
تريك الزمييل)
حسونة حسب الرسول( :القافية يف بعض قصائد أيب
الطيب العمري وأيب الطيب املتنبي « تحليل وموازنة)
حنان أبو لبدة( :بناء الجملة النحوية يف ديوان فينيق
الجراح للشاعر محمد عبد الله البارقي)
إبراهيم أبو طالب( :قراءة سيميائية يف شعر شباب منطقة
عسري .ديوان فينيق الجراح للبارقي أمنوذجاً)
أمين محمود( :من آليات التلقي يف شعر عبد الرحمن
البارقي ديوان»رقوم عىل حوايش العمر» منوذجاً)
زياد محمود عقلة( :داللة املكان من املعنى إىل معنى
املعنى قراءة يف مناذج من شعر حمزة آل فتحي)
مواهب إبراهيم محمد( :استلهام الطبيعة لدى شعراء
عسري عوض يحي العمري منوذجاً)
ندوة جدول أعامل ندوة «جامليات الحرف العريب
وإشكاالته» :احتفاء بالعربية يف اليوم العاملي للغة العربية
بالتعاون مع مركز امللك عبد الله الدويل لخدمة اللغة
العربية يف يومي األربعاء والخميس  1436/2/26-25هـ.
وقد تضمنت األوارق البحثية اآلتية:
 -1يارس الدرويش( :ابتكارات تقنية لخدمة اللغة العربية.
تقنية املاكرو يف بيئة )Word Microsoft
 -2عبد الكريم عويف( :أثر اللغة الهجينة عىل الحرف
العريب من خالل مواقع االتصال االجتامعي).
 -3فوزي صويلح( :أرسار الحروف العربية يف سورة القلم.
32

قسم اللغة العربية

1436هـ

امليم والواو والنون أمنوذجاً).
 -4سهري عيىس القحطاين( :حرف األلف بني رسمني .مظاهر
االختالف وتنوع األغراض البالغية).
 -5طاهر الجلوب( :الحرف العريب واإليقاع الشعري).
 -6مسلم عبد الفتاح( :عن مشكالت الحرف العريب اآلنية).
ندوة العربية والعلوم بالتعاون بني قسم اللغة العربية
وآدابها يف كلية العلوم اإلنسانية ومركز امللك عبد الله
الدويل لخدمةاللغة العربية:
وقد تضمنت األوارق البحثية اآلتية:
-1فوزي صويلح( :إشكالية تعريب املصطلح يف الدراسات
اللسانية والنقد الحديث).
 -2عمر عبد القادر (كلية الطب) ( :تعريب التعليم
الطبي :رؤية مهنية).
 -3عطا الله فرج القط (كلية العلوم) ( :اللغة العربية
وتعريب العلوم)

قسم اللغة العربية

1436هـ

33

ً
رابعا -األنشطة اإلبداعية:
البرنامج

م

األساتذة املشاركون

امللتقى اإلبداعي األول لقسم اللغة العربية أحمد التيهاين ،طاهر الجلوب ،ظافر األحمري ،عبد
11
الرحمن املحسني ،عبد املجيد الشهري ،فاطمة آل
بالتعاون مع األنشطة الطالبية بكلية العلوم اإلنسانية
عبد املتعايل
أمسية الغزو العراقي للكويت وواجب األمة األساتذة :صالح عون الغامدي ،عبد الله محمد
الحميد ،مطلق محمد شايع ،عبد الرحمن أحمد
االسالمية
الفيفي ،والطالب :حسني صديق حكمي ، ،جمعان
عبد الكريم الغامدي ،عيل محمد سهل ،عيل
املرزوقي ،أحمد آل موىس.

12

13

أمسية شعرية

الطالب :عبد الله محمد آل مرزوق الزبيدي ،مشبب
األحمري ،نارص عليان ،يحيى عيل قاسم القايض ،عيل
عبد الله القرين ،عبده يحيى صمييل.

14

أمسية شعرية

طالب الكلية الشعراء

أصبوحة أدبية وشعرية لطالب املاجستري إبراهيم محمد الدارقي ،وأحمد محمد الزيداين،
وسعد إبراهيم العمري ،وعبد الرحيم أحمد آل
والبكالوريوس
حموض ،ومحمد مفرح آل طالع.

15

16

أصبوحة شعرية ألساتذة القسم

عبد الرحمن البارقي ،محمد الحازمي ،يارس الدرويش،
يحيى اللتيني

17

أصبوحة شعرية ألساتذة القسم

طاهر الجلوب ،عبد الحميد الحسامي ،محمد عيل
العمري ،مطلق شايع

18

أصبوحة (هذه تجربتي)

إبراهيم أبو طالب ،صديق الريح ،طاهر الجلوب،
عبد الرحمن املحسني ،عيىس عسريي ،مطلق شايع

34

ً
خامسا -الدورات التدريبية:
الدورة

مقدمها

دورة املهارات اللغوية ملوظفي اإلدارات الحكومية

قسم اللغة العربية

دورة اللغة العربية لغري الناطقني بها

قسم اللغة العربية

دورة تدريبية يف الخط واإلمالء

محمد بن عيل العمري

دورة الكتابة اإلبداعية

إبراهيم أبو طالب

ورشة عمل بناء أسئلة االختبارات

السيد عبد الدايم

دورة تدريبية يف الخط واإلمالء

سيف الدين سيد محمد مريس

دورة يف النحو واإلمالء

خالد أبو حكمة
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ً
سادسا-الزيارات العلمية:
زيارة األستاذ الدكتور سليامن بن إبراهيم العايد ،أستاذ اللغويات يف جامعة أم القرى ،وذلك يف
املدة من  1435/2/5إىل 1435/2/9هـ.
زيارة علمية للدكتور محمد فوزي املرايايت بالتعاون بني كلية العلوم اإلنسانية ومركز امللك عبد الله الدويل،
وقدم يف القسم حلقة نقاش لطالب الدراسات العليا يف القسم عن (تعريب العلوم والتعليم وتطويع الحاسب
لخدمة اللغة العربية) يف املدرجات املركزية يوم االثنني 1435/6/14هـ ،ومحارضة عامة عنوانها (اللغة والتنمية
املستدامة :دور اللغة يف التحول إىل االقتصاد القائم عىل املعرفة ومجتمع املعرفة) يوم الثالثاء 1435/6/15هـ.
زيارة األستاذ الدكتور عبد العزيز بن نارص املانع أستاذ األدب العريب غري املتفرغ يف جامعة امللك
سعود واملرشف عىل كريس املانع لدراسات اللغة العربية وآدابها ،الفائز بجائزة امللك فيصل العاملية زائرا ً علمياً
لقسم اللغة العربية يف الفرتة (2014/10/29-25 / 1436/1/6-1م).
زيارة األستاذ الدكتور حسني الواد ،أستاذ التعليم العايل وعضو الجمهورية التونسية باملجلس
التنفيذي ملنظمة ألكسو وأستاذ األدب والنقد بجامعة امللك سعود .حرض مناقشاً ،وقدم برنامجاً علمياً يف قسم
اللغة العربية وآدابها يف كلية العلوم اإلنسانية بجامعة امللك خالد يف الفرتة من 1437 / 4 /18 -16هـ28 -26 /
2016 / 1 /م.
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قسم اللغة العربية وآدابها رؤية استشرافية:
سار القسم بنقلة معرفية وأكادميية يف ظل قياداته وأساتذته عرب حقبه الزمنية .وتأيت أنشطته امتدادا ً لجهد
تراكمي؛ إذ يتابع قسم اللغة العربية وآدابها مسريته البناءة يف خدمة العربية من خالل برنامج الدراسات
العليا مبساريه اللغة واألدب ،حيث ينتظم يف القسم اآلن أكرث من 260طالباً وطالبة يف الربنامج العام واملوازي
للامجستري ،ويدرس يف برنامج البكالوريوس اآلن 873طالباً .كام تم بفضل الله اعتامد برنامج الدكتوراه يف
القسم ،والرشوع فيه بدءا ً من العام  1437/1436هـ.
ويتجه القسم يف هذا الربنامج–إن شاء الله تعاىل–الستضافة قامات علمية عربية ،حيث وافق مجلس القسم
يف جلسته بتاريخ1435 /2/2عىل الزيارة العلمية لبعض األساتذة العرب ،وقد بدأ التنسيق األويل معهم.
كام أقر القسم يف مجلسه الحادي عرش وتاريخ 1437/4/14هـ مرشوع التعاون مع أساتذة عامليني يف تخصص
اللغة العربية وآدابها باستخدام وسائط التقنية الحديثة عن بعد وقد رفعت اللجنة األكادميية يف القسم بناء
عىل إحالة املجلس مقرتح استضافة عدد من األساتذة.
كام رشع القسم يف بناء عالقات دولية مع بعض األقسام املناظرة املهتمة بالعربية يف بعض الجامعات
العاملية ،وتم التفاهم األويل مع جامعة متشجن ،وجامعة إنديانا بالواليات املتحدة األمريكية ،وجامعة ليدز
باململكة املتحدة ،وبعض الجامعات العربية والوطنية.
ويف إطار سعي القسم لتوسيع برامجه لخدمة العربية للناطقني بغريها وافق معايل مدير الجامعة بالخطاب
رقم ،38/ 90188بتاريخ 1435 /11/23هـ عىل تنفيذ القسم دورة تعلم اللغة العربية لغري الناطقني بها خالل
الفصل الدرايس الثاين من العام الجامعي1436/1435هـ ،بالتعاون بني كلية العلوم اإلنسانية وعامدة خدمة
املجتمع والتعليم املستمر ،وكان قد رفع مطالباته مبعهد للعربية للناطقني بغريها منذ عام 1430هـ.
ويُع ّد القسم اآلن إلقامة ندوة بعنوان (حركة الشعر يف عسري)  ،التي أقرها مجلس القسم ،ووافقت عليها
الجامعة بالرقم  .38/26030كام متت موافقة وزارة التعليم بالرقم  83126وتاريخ 1436/8/20هـ عىل
أن يقيم قسم اللغة العربية وآدابها املؤمت َر الدو َّيل األول بعنوان (اللغة العربية والنص األديب عىل الشبكة
العاملية) خالل الفرتة من 1438/5/19-17هـ ،والقسم يعمل عليه.
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إعداد :اللجنة املنظِّمة الحتفاء مرور أربعني عاماً عىل إنشاء قسم اللغة العربية
وآدابها

م
1
3
5
7
9
11
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االسم
عبد الرحمن بن حسن املحسني -رئيساً
أحمد التيهاين – عضوا ً
عبد الله حامد – عضوا ً
قاسم آل قاسم – عضوا
مفلح القحطاين – عضوا ً
يارس الدرويش – عضوا ً
		

م
2
4
6
8
10

االسم
إبراهيم أبو طالب – عضوا ً
خالد الخرشمي– عضوا ً
عيل أبو زيد
مجدي الخطيب – عضوا ً
نارص آل قميشان – عضوا ً

املوضوع

ا ملحتويات

قسم اللغة العربية وآدابها . . .رؤية ورسالة وأهداف
تصدير
رؤساء القسم عرب تاريخه
هيئة التدريس
املحارضون
املعيدون
من مناشط القسم
أوالً -الدراسات العليا
ثانياً -املحارضات وحلقات البحث العلمية
ثالثاً -املرشوعات العلمية
رابعاً -األنشطة اإلبداعية
خامساً -الدورات التدريبية
سادساً-الزيارات العلمية
قسم اللغة العربية وآدابها رؤية استرشافية
اللجنة املنظِّمة
املحتويات

الصفحة
٦
٨
٩
١٠
١٧
١٧
١٨
١٩
٢٦
٣٠
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
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