احتفاء القسم مبرور أربعني عاما على تأسيسه:
تقرير الفعالية:
رعى معالي مدور جامعة ادلؾك خالد األدًاذ الدكًور عيدالرمحن بن محد الداود حػل مرور 00
عامًا عؾى تأدقس قسم الؾغة العربقة وآدابفا ،يف الػرتة من الٌالثاء 1041/1 /11-11ه ،وذلك
بادلدرجات ادلركزوة بادلدوـة اجلامعقة بالؼروؼر.
وقال الداود بفذه ادلـادية :وسعدني ووشرفين أن أذارك إخواني وزمالئي يف كؾقة العؾوم
اإلنسانقة وقسم الؾغة العربقة عؾى وجه اخلصوص هذه االحًػالقة ،فأربعون عاما مرت عؾى هذا الؼسم،
وقد قام الزمالء مشؽورون ،وتؼدورا مـفم بًؽروم من ذارك يف هذا الؼسم .مرور أربعني عاما مدعاة لؾًأمل
يف إدفام الؼسم يف رفد اجملًؿع بالؽوادر ادلًؿقزة ،وما وـيغي أن وؼوم به من أدوار .وهذا الًأمل ووجب
ذؽر اهلل عؾى ما كـا عؾقه دابؼا وما أصيَـا عؾقه اآلن.ألنّ كل هذا بػضل اهلل ،ثم بدعم ققادتـا
الرذقدة بدءا مبؤدس هذه اليالد ادلؾك عيدالعزوز (رمحه اهلل) وما دار عؾقه أبـاؤه الربرة من بعده،
وماحنن عؾقه اآلن يف عفد دؾؿان احلزم والعزم ،وولي عفده األمري حمؿد بن ناوف ،وولي ولي العفد
األمري حمؿد بن دؾؿان ،ويف مـطؼة عسري النـسى من وقف معـا ودعم اجلامعة ،األمري فقصل بن خالد
بن عيدالعزوز آل دعود.
ونوه الداود إدي أن قسم الؾغة العربقة جبامعة ادلؾك خالد دقشفد هذا العام قيول أول دفعة من
قسم الؾغة العربقة حلؿؾة الدكًوراه مؼدما ذؽره لؾَضور وألعضاء قسم الؾغة العربقة.
ختؾل احلػل "كؾؿة األربعني" ،وفقؾم توثقؼي عن مسرية الؼسم وتطؾعاته  ،وقصقدة ذعروة
ألحد خرجيي الؼسم ،ومشاركات مسٍؾة بالصوت والصورة ليعض أداتذة الؼسم ادلؤدسني ،وبعض
خرجيي دفعًه األودي الذون وصؾوا إدي درجات عؾؿقة عالقة ،فضال عن فؼرة مسرحقة ،إنشاد قصائد
ققؾت بفذه ادلـادية.
وعؾى هامش االحًػالقة ،أققم معرض حيًوي عؾى لوحات وعروض فؾؿقة جتسد تاروخ الؼسم،
وتعرض مـاذطه ،وتارخيه ،وأبرز أداتذته ورؤدائه ،ونًاج أعضاء هقىة الًدروس العؾؿي واإلبداعي،
وكذلك الردائل العؾؿقة اليت نوقشت يف الؼسم مـذ بدء برامج الدرادات العؾقا ،كؿا حيًوي ادلعرض
عؾى مسابؼات تػاعؾقة رُصدت هلا جوائز ققؿة.

ويف القوم الٌاني ،بدأت جؾسات احلوار العؾؿي الٌاني ،وعـوانه" :الشعر يف مـطؼة عسري..
مؼاربات لغووة وأدبقة" ويف ثالث أوام ادلـادية ،تواصؾت اجلؾسات العؾؿقة ،جبؾسة خًامقة قدم فقفا
ثالثة من ذعراء مـطؼة عسري الؽيار ذفاداتفم اإلبداعقة.
وقال رئقس جلـة االحًػال رئقس قسم الؾغة العربقة وآدابفا الدكًور عيدالرمحن احملسين إن
هذه ادلـادية تعد تأدقسا ألكٌر من مشروع ،مـفا مشروعات تسًعقد تاروخ الؼسم ،وتعقد الػضل إدي
أهؾه ،ومشروعات ادًشرافقة ،مًؿـقا أن تؽون االحًػالقة بابا ودلف مـه اآلالف من خرجيي الؼسم إدي
قسؿفم من جدود ،وأن تؼدم صورة واضَة جتسد عراقة الؼسم ،وتأثريه يف الوعي والٌؼافة واليَث
الؾغوي ،واالذًغال الـؼدي.
من جفًه دعا عؿقد كؾقة العؾوم اإلنسانقة األدًاذ الدكًور حيقى بن عيداهلل الشروف الياحٌني
وادلفًؿني إدي حضور جؾسات حوار":الشعر يف مـطؼة عسري ..مؼاربات لغووة وأدبقة" ،مؤكدا عؾى
أهؿقًفا بالـسية إدي رالب وراليات الدرادات؛ ذلك أنفا تػًح أمامفم األبواب عؾى موضوعاتٍ حبٌقة:
نؼدوة ،ولغووة ،كٌرية تًعؾق بالشعر واألدب يف مـطؼة عسري.

