الندوات العلمية:
سؼد اظؼسم غدوتني باظؿعاون بني اظؼسم وعرطز ادلؾك سؾداهلل اظدوظي خلدعة اظؾغة اظعربقة،
ذارك صقفؿا سدد عن أسضاء ػقؽة اظؿدرؼس يف اظؼسم ،طاغت األوىل يف6342/6/62ػـ بعـوان(مجاظقات
احلرف اظعربي) ،وطاغت اظـدوة اظـاغقة يف تارؼخ 6347/4/7ػـ  ،وضد صدر طؿاب اظـدوة األوىل عؿضؿـا
مجقع اظؾقوث ،حقث رؾعه عرطز ادلؾك سؾداهلل اظدوظي خلدعة اظؾغة اظعربقة .أعا اظـدوة اظـاغقة
صعـواغفا ( اظؾغة اظعربقة واظعؾوم) ،باظؿعاون أؼضا بني اظؼسم وعرطز ادلؾك سؾداهلل اظدوظي ،والتصال
ادلوضوع بأضسا م سؾؿقة ضام اظؼسم بادؿضاصة عؿقدثني يف ادلوضوع عن طؾقيت اظطب واظعؾوم إضاصة إىل
عشارطة اظؼسم.
أـ ندوة (مجاليات احلرف العربي وإشكالياته)
6ـ تضؿـت اظـدوة اظعؾؿقة األوراق اظؾقـقة اآلتقة:
ـ ؼادر اظدروؼش( :ابؿؽارات تؼـقة خلدعة اظؾغة اظعربقة .تؼـقة ادلاطرو يف بقؽة عاؼؽرودوصت وؼرد
)Word Microsoft
ـ سؾد اظؽرؼم سويف( :أثر اظؾغة اهلفقـة سؾى احلرف اظعربي عن خالل عواضع االتصال االجؿؿاسي).
ـ صوزي صوؼؾح( :أدرار احلروف اظعربقة يف دورة اظؼؾم .ادلقم واظواو واظـون أمنوذجاً).
ـ دفري سقسى اظؼقطاغي( :حرف األظف بني رمسني .عظاػر االخؿالف وتـوع األشراض اظؾالشقة).
ـ راػر اجلؾوب( :احلرف اظعربي واإلؼؼاع اظشعري).
ـ عسؾم سؾد اظػؿاح( :سن عشؽالت احلرف اظعربي اآلغقة).
2ـ تقرير الندوة:
أضام ضسم اظؾغة اظعربقة وآدابفا يف طؾقة اظعؾوم اإلغساغقة احؿػاءه ػذا اظعام باظقوم اظعادلي ظؾغة
اظعربقة يف ؼوعي األربعاء واخلؿقس 6342 /62/6-62ػـ  ،حبضور رئقس ضسم اظؾغة اظعربقة وآدابفا
ورساؼة سؿقد اظؽؾقة وضد تضؿن االحؿػال اظذي سؼد ؼوم األربعاء 62/6/6342ػـ وضدعه دعادة عـسق
اجلاععة عع عرطز ادلؾك سؾد اهلل بن سؾد اظعزؼز اظدوظي خلدعة اظؾغة اظعربقة اظدطؿور  /حمؿد زاصر

اظؼقطاغي برغاجما ثؼاصقا ،بدأ بؽؾؿة سؿقد طؾقة اظعؾوم اإلغساغقة اظدطؿور حيقى بن سؾداهلل اظشرؼف،
وطؾؿة رئقس اظؼسم اظدطؿور سؾداظرمحن احملسين.بعد ذظك ادؿؿع اجلؿقع إىل صؾم تسفقؾي ،ثم بدأت
صعاظقات اظـدوة وأدارػا رئقس اظؼسم.
4ـ مت عصاحؾا هلذه اظـدوة إضاعة صعاظقة ظؾؿعرؼف جبؿاظقات احلرف اظعربي عساء ؼوم اخلؿقس
6342/6/62ػـ ،حقث أضقم ععرض اخلط اظعربي باظؿعاون بني اظؼسم وغادي اخلط اظعربي بعؿادة ذؽون
اظطالب يف اجلاععة ،وطان ذظك يف دوق (سسري عول) وصق اظربغاعج اظؿاظي:
ـ دورة اخلط اظعربي.
ـ حروف خط اظـسخ ظألرػال.
ـ سرض مجاػريي ظـ (صقؾم وثائؼي سن اظؾغة اظعربقة يف ؼوعفا اظعادلي).
ـ ععرض خطوط األرػال .تدرؼؾات صـقة)
ـ ادلسابؼة اظػـقة ظػـاغي اخلط اظعربي حتت ذعار ( احلرف اظعربي بني أؼدؼـا).
ب ـ ندوة (العربية والعلوم)
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أضقؿت يف ادلدرجات اجلاععقة ادلرطزؼة تارؼخ 6347/4/7ػـ -وتضمنت األوراق البحثية
اآلتية:

 صوزي صوؼؾح( :إذؽاظقة تعرؼب ادلصطؾح يف اظدرادات اظؾساغقة واظـؼد احلدؼث). سؿر سؾد اظؼادر( :طؾقة اظطب)( :تعرؼب اظؿعؾقم اظطيب :رؤؼة عفـقة). -سطا اهلل صرج اظؼط( :طؾقة اظعؾوم) (اظؾغة اظعربقة وتعرؼب اظعؾوم).

