
 

 

 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وعلى آله وصحبه       

 أمجعني، 

 د ،أما بع

فال خيفى ما للغة العربية من مكانة وأمهية عند كل مسلم، وكل عربي؛ فهي الوسيلة            

اليت هبا تدرك مقاصد نصوص الشرع احلنيف من الكتاب والسنة ، وهي من بعد لسان أمتنا 

العربية املسلمة يف املاضي واحلاضر، وعاء تراثها اخلالد، وآلة إبداع حاضرها ومستقبلها يف 

يدرك  -وهو يؤدي دوره املنوط به يف اجلامعة-من هنا فقسم اللغة العربية شتى امليادين، و

 علوم اجلامعة غري املتخصصني يف طالبمدى ثقل املسؤولية امللقاة عليه سواء يف رفع كفاءة 

اللغة من خالل مواد اإلعداد العام، أو يف إعداد الطالبات املتقنات لعلوم العربية مبا يتيح هلن 

ة  يف لوم اللغة العربيعالعام واخلاص من خالل ختصصهن يف يف القطاعني خدمة جمتمعهن 

مرحلة البكالوريوس، أو يف إعداد الباحثات  املتخصصات  من خالل مرحلة الدراسات 

( مرحلة املاجستري للطالبات يف ختصص 1432/1433العليا؛ إذ افتتح منذ العام اجلامعي )

 طر  برام  للدكتوراه رريباا، كما خيط  لتدري  اللغويات، وهو يأمل أن حيقق  طموحه يف

 اختصاص اللغة العربية للطالب يف املراحل اجلامعية املختلفة.

وليتسنى للقسم القيام بدوره وأداء رسالته اختذ لنفسه عدداا من التدابري الكفيلة            

 بتيسري مهمته وحتقيق طموحه ميكن إجياز أبرزها فيما يأتي: 

 كلمة رئيس القسم



 ى استقطاب أعضاء هيئة التدري  من ذوي الكفاءات العلمية العالية، احلرص عل

 واخلربات األكادميية.

   تطوير املقررات الدراسية حمتوىا ومنهجاا وأهدافًا مبا يواكب أحدث املناه

 والنظريات العلمية يف جمال العلوم اللغوية وتعليمها .

 لوجيا احلديثة يف تدري  املقررات .نواستثمار التك 

 افة يئة البيئة املناسبة للطالبات، املتمثلة بتجويد مرافق القسم املختلفة، وتزويده بكهت

 التعليمية . لالرتقاء بالعملية  املساعدةاملستلزمات 

أدعو القارئ ويف ختام هذه الكلمة يسرني نيابة عن أعضاء القسم وعضواته أن           

ن نوافذه م  يطل الزائر الكريم كلنا أمل أن ، والكريم إىل زيارة نافذتنا يف مورع اجلامعة

على ما يلقي املزيد من الضوء على القسم ومنسوبيه، كما يسعدنا مجيعاا تلقي مرئياتكم 

 وملحوظاتكم على بريد القسم.

 ئيس القسمر                                                       

 السنيديعلي بن  محمد /الدكتور
 

 
 

 

 

 


