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 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            

ف من الكتاب والسنة ، وهي من بعد لسان أمتنا العربية تدرك مقاصد نصوص الشرع احلني

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

يدرك مدى ثقل املسؤولية  -وهو يؤدي دوره املنوط به يف اجلامعة-ومن هنا فقسم اللغة العربية 

اجلامعة غري املتخصصني يف علوم اللغة من خالل مواد اإلعداد  طالبفاءة امللقاة عليه سواء يف رفع ك

العام العام، أو يف إعداد الطالبات املتقنات لعلوم العربية مبا يتيح هلن خدمة جمتمعهن يف القطاعني 

لوم اللغة العربية  يف مرحلة البكالوريوس، أو يف إعداد عواخلاص من خالل ختصصهن يف 

صصات  من خالل مرحلة الدراسات العليا؛ إذ افتتح منذ العام اجلامعي الباحثات  املتخ

( مرحلة املاجستري للطالبات يف ختصص اللغويات، وهو يأمل أن حيقق  طموحه يف 1432/1433)

طرح برامج للدكتوراه قريبًا، كما خيطط لتدريس اختصاص اللغة العربية للطالب يف املراحل 

 اجلامعية املختلفة.

وليتسنى للقسم القيام بدوره وأداء رسالته اختذ لنفسه عددًا من التدابري الكفيلة بتيسري            

 مهمته وحتقيق طموحه ميكن إجياز أبرزها فيما يأتي: 

 كلمة رئيس القسم
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  احلرص على استقطاب أعضاء هيئة التدريس من ذوي الكفاءات العلمية العالية، واخلربات

 األكادميية.

 ًومنهجًا وأهدافًا مبا يواكب أحدث املناهج والنظريات  تطوير املقررات الدراسية حمتوى

 العلمية يف جمال العلوم اللغوية وتعليمها .

 لوجيا احلديثة يف تدريس املقررات .نواستثمار التك 

  هتيئة البيئة املناسبة للطالبات، املتمثلة بتجويد مرافق القسم املختلفة، وتزويده بكافة

 العملية التعليمية .لالرتقاء ب املساعدةاملستلزمات 

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

من نوافذه على ما يلقي  يطل الزائر الكريم ، وكلنا أمل أن إىل زيارة نافذتنا يف موقع اجلامعة

رئياتكم وملحوظاتكم على بريد املزيد من الضوء على القسم ومنسوبيه، كما يسعدنا مجيعًا تلقي م

 القسم.

 ئيس القسمر                                                             

 عبد اهلل بن فاضل الشهري/الدكتور
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 مــــــأة القســــــن نشــــذة عــــــنب

ة وذلك من حيث عدد أعضاء هيئة قسم اللغة العربية أحد أكرب أقسام كلية الرتبية جبامعة اجملمع          

د بلغ عدد أعضاء هيئة ؛ فقالطالبن ، ومن حيث عدد  يف حكمهم من احملاضرين واملعيدي نْالتدريس ومَ

ثالمثائة ( 351) - البناتشطر    – القسمكما بلغ عدد الطالبات يف ،  ن عضوًا يوعشرمخسة  فيهالتدريس 

وبلغ عدد طالبات   ، ن طالبًايوعشر ةمخس  -شطر البنني   -عدد الطالب وبلغ  ،طالبة  نيومخس وإحدى

تسعمائة وسبع  (997)حتى اآلن مثاني طالبات، وقد بلغ عدد خرجيات القسم منذ نشأته   (8) املاجستري

 .طالبة نيوتسع

، هـ(  1415هـ ( ومت تطويره سنة ) 1408وقد تزامن إنشاء قسم اللغة العربية مع إنشاء الكلية سنة )        

متنح وأصبحت )كلية الرتبية للبنات( لتصبح الدراسة فيها أربع سنوات  اسمطورت الكلية حتت وذلك عندما 

 ريوس يف عدد من التخصصات منها اللغة العربية.ودرجة البكال

هـ  1429هـ/1428وقد كانت الكلية تابعة للرئاسة العامة لكليات البنات حتى العام اجلامعي  

، ثم انتقلت )جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن فيما بعد( جامعة الرياض للبنات حت حتت مظلةحيث أصب

 ـهـ 3/7/1429/م ب بتاريخ 5151مبوجب األمر السامي رقم تبعيتها إىل جامعة امللك سعود 

صدر القرار امللكي بإنشاء جامعة اجملمعة، وضمت إليها ( 1430)يف الثالث من رمضان عام و          

س مقررات اللغة العربية يف اإلعداد العام يالقسم تدر )كلية الرتبية( كما أوكل إىل اسمحتت  الكلية

 لكليات اجلامعة على اختالفها.

درجة املاجستري يف ا أيضًمينح ، وأصبح القسم ستري( افتتح برنامج املاج1432/1433يف العام اجلامعي )و         

 ختصص )اللغويات( .

 طالبًا .  مخسًا وعشرينالبنني ، وضم  هـ( افتتح قسم 1436هـ /1435)احلايل امعي ويف العام اجل     
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الرؤية والرسالة  
 واألهداف

 الرؤية

 

 الرسالة

 

 األهداف 

 

 

 

 

 

 علوم لنشرصرحًا  يكون أن باجملمعة الرتبية كلية يف العربية اللغة قسم يتطلع           

 بغية ، باملعاصرة الرتاث تصل علمية منظومة خالل من العربي الرتاث ومحاية ، العربية

 . اإلسالمية العربية اهلوية على احملافظة

 احتياجات وتلبية ، الكريم القرآن لغة على احلفاظ إىل العربية اللغة قسم يسعى          

 مرحليت يف ومهنيًّا لغويًا املؤهلة الكفاءات من واإلعالمية التعليمية املؤسسات

 ، املهنة مةوخد العلمي البحث على قادرة كفاءات وإعداد واملاجستري البكالوريوس

 برامج وتنفيذ تصميم خالل من اجملتمع أوساط يف وآداهبا الفصيحة العربية نشر على واحلرص

 يف الشائعة اللغوية األخطاء ومعاجلة العربي والتحرير اللغوية املهارات حول ولقاءاتٍ

 . الكفاءة من التدريس هيئة أعضاء به يتميز ما باستثمار وذلك اجملتمع،

 القدرة ولديه ، العربية اللغة وعلوم وقواعد ونظريات مبادئ يتقن جخري إعداد  -1

 . األمثل االستخدام وتفكريًا وحوارًا وكتابةً نطقًا استخدامها على

 اجملتمع ملتطلبات وفقًا ؛ ومهنيًّا وتربويًّا، لغويًا تأهيالً مؤهالً يكون خريج إعداد  - 2 

 .التعليمية باملنظومة لالرتقاء سعىي املهنة وقيم بأخالقيات مزودًا ، وحاجاته

 لتقنية احلديثة واألساليب وأدواته العلمي البحث مهارات لديه خريج إعداد ــــ 3

 املؤمترات يف واملشاركة ، العليا الدراسات برامج يف املسامهة على قادرًا ، املعلومات

 . مؤسساتهو أفراده:  جمتمعه خدمة يف واملسامهة ، ومنتدياهتا البحثية العلمية
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 ــ ــ 

 
هم يف الـربامج  ات العليـا كمـا يسـ   يقدم القسم بـرامج تعليميـة علـى مسـتوى البكـالوريوس والدراسـ                   

 التعليمية والتدريبية يف جماالت ختصصه ومن هذه الربامج ما يلي : 

 .  اللغة العربيةالرتبية يف اآلداب و* بكالوريوس 

 .  العربيةاللغة * درجة املاجستري يف 

 هم القسم يف خمتلف الدورات التدريبية اليت يعقدها مركز خدمة اجملتمع باجلامعة.* يس 

 

 

 

 :اللغة العربيةالرتبية يف اآلداب و بكالوريوس -أوالً 
اللغة العربية إىل تكوين خلفية قوية لدى الطالب عن  اللغة العربيةيهدف برنامج البكالوريوس يف             

( 144)يدرس الطالبحيث ، تطبيقيةم نظرية أأكانت البحث فيه وفروعه املختلفة سواء ومناهج   هاوتارخي

مثانيـة  ، وول دراسية بالنسـبة للخطـة القدميـة   فص ية مثان من خاللة موزعة على أربع سنوات دراسية ساع

 .بالنسبة للخطة اجلديدة  ساعة مثاني عشرة (  18 )مستويات يف كل مستوى

 :اللغة العربية درجة املاجستري يف   -ثانيًا 

 -هـ 1432الفصل الدراسي الثاني من العام اجلامعي ) يف  الدراسة يف برنامج الدراسات العليا بدأت         

اللغويات، وهو قائم على نظام الساعات املعتمـدة،   نح درجة املاجستري يف ختصصهـ(ويقوم القسم مب1433

للمقـررات  املعتمـدة يف ثالثـة فصـول،       تـدريس    ة علـى ثالثـني سـاعة    جمموعها ست وثالثـون سـاعة، موزعـ   

 وست ساعات  للرسالة اليت يتم إعدادها فيما ال يقل عن ستة أشهر، حتت إشراف األساتذة املتخصصني.

 

 ةــــظام الدراســن

 البرامج التعليمية
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 :اللغة العربيةالرتبية يف اآلداب و بكالوريوس –أوالً 

 القاعدة التنفيذية للجامعة : –أ  
و ما يعادهلا من داخل اململكة أو من أصالً على شهادة الثانوية العامة لطالب حاأن يكون ا  – 1

 خارجها وجمللس اجلامعة حتديد الشهادات املؤهلة لاللتحاق باألقسام .

أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادهلا مدة تزيد على مخس سنوات   – 2

 ء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة .وجيوز ملدير اجلامعة االستثنا

 أن يكون حسن السري والسلوك .  – 3

 أن جيتاز أي اختبار أو مقابلة يراها جملس اجلامعة .  – 4

 ا .أن يكون الئقـــًا طبيًّ  – 5

 أن حيصل على مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل يف أي جهة حكومية أو خاصة .  – 6

 خري حيددها جملس اجلامعة وتعلن وقت التقديم .أن يستويف أي شروط أ  – 7

أال يكون مفصوالً من جامعة أخرى ألسباب تأديبية أو تعليمية وإذا اتضح بعد قبوله أنَّه سبق   – 8

 فصله فيعد قبوله مُلغى من تاريخ قبوله .

ـــ      – 9 ــة يف بعــــ  الــــربامج الــــيت ال متـ ــول مــــن اجلامعــــة ألســــباب تعليميــ نح جيــــوز قبــــول الطالــــب املفصــ

 البكالوريوس حسب ما يقرره جملس اجلامعة أو من يفوضه ، وال جيوز يف الربنامج االنتقايل .

ال جيوز قبول احلاصلني على شهادة البكالوريوس أو ما يعادهلا للحصول على بكالوريوس   – 10

 آخر ، وملدير اجلامعة االستثناء من ذلك .

 نفسـها  اجلامعـة  أكـان يف سـواء   ية أخرى وما دوهناال جيوز قبول الطالب املسجل لدرجة جامع  – 11

 .يف غريها مأ

 سمـــــبول في القـــــروط القــــش
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 الشروط اخلاصة بالقسم :  –ب 
 لحروف .لم يسلو النطق الإجادة قراءة القرآن والشعر  - 1

 يوب العضوية ـاخللو من الع - 2

 .(مخس   ومثانني يف املئة %  )85نسبة يف كل مقرر من مقررات التخصص ال تقل عن  - 3

 بلة شخصية  .مقا - 4

 يف اللفظي .( مخس  وسبعني يف املئة %75)اجتياز اختبار القدرات بنسبة ال تقل عن   - 5

 برنامج املاجستري:  –ثانيًا 

( علـــى األقـــل يف املرحلـــة اجلامعيـــة، وجيـــوز جمللـــس عمـــادة  احصـــول الطالـــب علـــى تقـــدير )جيـــد جـــدًّ   -1 

( يف اأال يقـل معـدل الطالـب عـن )جيـد جـدً       مرتفع( علىالدراسات العليا قبول احلاصلني على تقدير )جيد 

 .قررات التخصص ملرحلة البكالوريوسم

كـــان مـــن غـــري    ا أو حاصـــالً علـــى منحـــة رسيـــة للدراســـات العليـــا إذا  أن يكـــون املتقـــدم ســـعوديًّ   - 2

 السعوديني.

أخـرى معـرتف    ودية أو مـن جامعـة  حاصالً على الشهادة اجلامعية من جامعة سع أن يكون املتقدم -  3

 .هبا

 . اطبيًّا أن يكون حسن السرية والسلوك والئقً - 4

 أن يقدم ثالث تزكيات علمية من أساتذة سبق هلم تدريسه. - 5

 .اتقدم على الدراسة إذا كان موظفًموافقة مرجع امل - 6

 أن جيتاز املقابلة الشخصية اليت جيريها القسم لتقييم قدراته العلمية والفكرية. - 7

 أن جيتاز االختبار التحريري الذي جيريه القسم. - 8

أن يــتم اختيــار املرشــحني مــن بــني املتقــدمني بنــاء علــى جممــوع درجــات البكــالوريوس واالختبــار             - 9

 التحريري واملقابلة الشخصية.
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 مواصفـات الخريج
 

 

 

 : ، ما يليجيب على خرجيي برنامج اللغة العربية         

 إجياد احللول هلا يف املواقف الفردية املبادرة يف حتديد املشكالت والقضايا و

 واجلماعية، وممارسة القيادة إلجياد حلول  عملية ومبتكرة.
  تطبيق القواعد النظرية وأساليب االستقصاء املكتسبة من فروع  اللغة العربية

 واستخدامها يف معاجلة القضايا واملشكالت ضمن سياقات خمتلفة.
 مات يف جمال اللغة العربية، والقدرة على إدراك طبيعة التغري السريع يف املعلو

 مراعاة ذلك عند دراسة القضايا األكادميية أو املهنية واقرتاح احللول هلا. 
  املشاركة يف األنشطة العلمية والثقافية املختلفة هبدف مواكبة أحدث التطورات يف

 جمال اللغة العربية واالستمرار يف تعزيز وتطوير معارفهم، وفهمهم الذاتي.
  التصرف وااللتزام باألخالقيات اإلسالمية الصحيحة، وضبط السلوك على النطاق

الشخصي واالجتماعي وإبداء مظاهر القدوة، والقيادة يف األوساط األكادميية 

 واملهنية واالجتماعية.
 ق تتوافق مع القيم و املعتقدات  اإلسالمية، وتعكس مستوياتٍ عاليةًائالتصرف بطر 

 ل املسئولية و االلتزام جتاه خدمة اجملتمع.من اإلخالص و حتم
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 نواتج التعلم المتوقعة من برنامج اللغة العربية
 

 معرفيـةأوالً: المهارات ال
 

 إلدراكية: المهارات ااثانيًـ 

 

 

 

 

 :مما يليقد متكن بنهاية هذا الربنامج يكون اخلريج                                          

 األساسية وقواعدها ونظرياهتا العربية اللغة ملبادئ واملنظمة الشاملة املعرفة. 
 كذلك وملمًا ، العربية وعلوم بأفرع الصلة ذات العلمية اجملاالت يف النظريات و باملعارف اإلملام 

 . التدريس وطرق الرتبوية بالعلوم
 حل يف للمسامهة وفروعها اللغة جمال يف أحباث من ومستحدث جديد هو بكل اإلملام 

 .  دارسيها لدى مفرداهتا وزيادة ، اللغوية وقضاياها مشكالهتا
 ملراعاة وتقوميها حتسينها وحماولة الفنية ومتطلباهتا ةللمهن التنظيمية واللوائح باألنظمة الوعي 

 .املستحدثة املتغريات

                                                               

 :ما يلي بنهاية هذا الربنامج يكون اخلريج قادرًا على                                                     

 مت ما واستخدام متنوعة مصادر من وتقوميها ونقدها وحتليلها املعلومات تقصاءاس  على القدرة 

 التوجيه من يسري جانب مراعاة مع وقضاياها اللغة مشكالت حل يف نتائج من إليه التوصل

 .واإلرشاد
 تقنيات من متنوعة أشكال باستخدام وقضاياها العربية اللغة مشكالت دراسة على القدرة 

 وطرائق والتعلم، التعليم نظريات مراعاة مع حللها، إبداعية ومقرتحات حلول ،ووضع املعلومات

 . معاجلتها يف والتكنولوجيا احلديثة، التدريس

 سياقات يف ومدركاهتا اللغوية للمهارات والتطبيق اإلجراء لطرائق األمثل االستخدام على القدرة 

 .املختلفة اومستوياهت وفروعها بالعربية الصلة ذات ومهنية أكادميية
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 عامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية: مهارات الت  اثالثًـ 
 

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات، والمهارات العددية :ارابعً 
 

 

 :   ما يلي على ابنهاية هذا الربنامج يكون اخلريج قادرً                                                               

 العالقة ذات القضايا أو املشكالت مواجهة عند التقليدية غري البناءة احللول اقرتاح على القدرة 

 . باملهنة
 ذلك الضرورة اقتضت إذا وفاعلية بنجاح جمموعته وقيادة ، بإجيابية ريقالف بروح العمل على القدرة 

. 
 مجاعي أو فردي بشكل ومعاجلتها املهمة القضايا بتحديد املبادرة على القدرة  . 
 والنقد التحليل على والقدرة املهنية كفاءته ورفع الذاتي، تعلمه مسؤولية حتمل على القدرة 

 مشروعات أو أعمال من إليه يسند ما ،إلجناز والعملية املهنية واتهأد وامتالك وتطوير ، واملناقشة

 . املتعددة وجماالهتا وفروعها اللغة متس
 وجتاه ، اآلخرين جتاه واملهنية الشخصية العالقات يف كريم  وخلق  مبسؤولية التصرف على القدرة 

 من عليها املتعارف املهنية قواألخال احلنيف اإلسالم وقيم الصلة، ذات واملهنية األخالقية القضايا

 . اجملتمع قبل

 
 

 :  ما يلي بنهاية هذا الربنامج يكون اخلريج قادرًا علي                                   

 يف وخالق مبدع بشكل وتطبيقها وحتديدها املناسبة اإلحصائية األساليب استخدام على القدرة 

 . ومعاجلتها وحتليلها املعلومات تفسري
 املتلقي من لكل مناسبة عرض طرائق واستخدام ،(وكتابيًّا شفهيًّا) إجيابية أو بفعالية تواصلال 

 . وقضيته
 وإيصاهلا وتفسريها املعلومات جلمع املناسبة واالتصاالت املعلومات لتقنيات أكثر إتقان .   
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 خطة البكالوريوس: –أوالً 

 اخلطة الدراسية اجلديدة باللغة العربية
 األول المستوى 

رقم المقرر 
 ورمزه

  اسم المقرر
 الساعات

  نوع النشاط
 تدريب عملي نظري متطلب سابق

 متطلب جامعي  
 اختياري

2 2    

متطلب جامعة عام  
 اختياري

2 2    

متطلب جامعة عام  
 اختياري

2 2    

EDU 116  تقنيات التعلم ومهارات
 االتصال

2 2    

EDU 117 2 2 سالميةأصول التربية اإل    
EDU 118 في التعليم وسياسة نظام 

 السعودية العربية المملكة

2 2    

ARAB 111 ( 1نحو) 3 3    
ARAB 112 3 3 األدب الجاهلي    

 ساعة 18 المـجـمـوع
 

 
 المستوى الثاني

رقم المقرر 
 ورمزه

  اسم المقرر
 الساعات

 متطلب سابق نوع النشاط

 تدريب عملي نظري

    2 2 تطلب جامعةم 
EDU 126 2 2 علم نفس النمو    

ARAB 121 ( 2نحو) (1نحو )   3 3 
ARAB111 

ARAB 122  األدب في عصري صدر
 اإلسالم  واألموي

 األدب الجاهلي   3 3
ARAB112 

ARAB 123  2 2 1الصرف    
ARAB 124 2 2 علم البديع    
ARAB 125 2 2 فقه اللغة    
ARAB 126 2 2 لمعاجمعلم ا    

 ساعة 18 المـجـمـوع

 

 ال طة الدراسية
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 المستوى الثالث

رقم المقرر 
 ورمزه

  اسم المقرر
 الساعات

 متطلب سابق نوع النشاط

 تدريب عملي نظري

    2 2 متطلب جامعة 
EDU 216 2 2 صحة نفسية    
EDU 217 2 2 مبادئ البحث التربوي    

ARAB 211 ( 3نحو) (2نحو )   3 3 

ARAB 121 
ARAB 212 األدب في    3 3 األدب العباسي

عصري صدر 
 اإلسالم واألموي

ARAB 122 
ARAB 213  2 2 (1)علم البيان    
ARAB 214 فقه اللغة   2 2 علم اللغة 

ARAB 125 
ARAB 215  مهارات القراءة

 والكتابة
2 2    

 ساعة 18 المـجـمـوع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستوى الرابع
ر رقم المقر
 ورمزه

  اسم المقرر
 الساعات

 متطلب سابق نوع النشاط

 تدريب عملي نظري

 متطلب جامعة 
 

2 2    

EDU 226 2 2 علم النفس التربوي    
ARAB 221 ( 4نحو) (3نحو )   3 3 

ARAB 211 
ARAB 222 ( 1العروض والقافية) 2 2    
ARAB 223 ( 2علم البيان) 

 
 1علم البيان    2 2

ARAB 213 
ARAB 224 2 2 المكتبة العربية القديمة    
ARAB 225 األدب العباسي   3 3 األدب األندلسي 

ARAB 212 
ARAB 226  1الصرف   2 2 2الصرف 

ARAB 123 

 ساعة 18 المـجـمـوع
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 المستوى ال امس
رقم المقرر 
 ورمزه

  اسم المقرر
 الساعات

 متطلب سابق نوع النشاط

 تدريب عملي نظري
EDU316 2 2 إدارة وت طيط تربوي    

EDU317  إنتاج ومصادر التعلم
 اإللكترونية

2 2    

ARAB311 ( 5نحو) (4نحو )   3 3 
ARAB 221 

ARAB312 2 2 اللهجات والقراءات    
ARAB313  األدب المملوكي والعثماني

 والحروب الصليبية
 األدب العباسي   3 3

ARAB 212 
ARAB314  2الصرف    2 2 3الصرف 

ARAB 226 
ARAB315  2 2 1علم المعاني    
ARAB316 ( 2العروض والقافية) ( 1العروض والقافية )   2 2

ARAB 222 
 ساعة 18 المـجـمـوع

 

 

 

 

 المستوى السادس
رقم المقرر 
 ورمزه

  اسم المقرر
 الساعات

 متطلب سابق نوع النشاط

 تدريب عملي نظري
EDU326 2 2 تدريساستراتيجيات ال    

EDU327 2 2 المناهج التعليمية    

ARAB321 ( 6نحو) (5نحو )   3 3 
 ARAB311 

ARAB322 2 2 علم الصوتيات    
ARAB323 األدب المملوكي    3 3 األدب العربي الحديث

والعثماني والحروب 
 الصليبية

 ARAB313 
ARAB 324  3الصرف    2 2 4الصرف 

ARAB314 
ARAB 325 1علم المعاني    2 2 2لمعاني علم ا 

ARAB315 
ARAB 326 2 2 النقد العربي القديم    

 ساعة 18 المـجـمـوع
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 المستوى السابع
رقم المقرر 
 ورمزه

  اسم المقرر
 الساعات

 متطلب سابق نوع النشاط

 تدريب عملي نظري
EDU416  اتجاهات حديثة في

 استراتيجيات التدريس
2 2    

EDU417 2 2 التقويم التربوي    

ARAB411 ( 7نحو) (6نحو )   3 3 
ARAB321 

ARAB412 3 3 البالغة القرآنية والنبوية    
ARAB413 العربي األدب   3 3 األدب السعودي 

 الحديث

ARAB323 
ARAB414 األندلسي األدب   3 3 األدب المقارن 

ARAB 225 
ARAB415 2 2 مناهج البحث    

 ساعة 18 المـجـمـوع
 

 

 

 
 

 المستوى الثامن
رقم المقرر 
 ورمزه

  اسم المقرر
 الساعات

 متطلب سابق نوع النشاط

 تدريب عملي نظري
EDU421 12   6 التربية الميدانية  

ARAB421   (7) نحو   2 2 تطبيقات نحوية وصرفية 

ARAB411 

ARAB422 مناهج البحث  2  2 مشروع بحث 
ARAB415 

ARAB423 علم اللغة   2 2 داللة  علم ال 
ARAB 214 

ARAB424 2 2 تاريخ النحو ومدارسه    

ARAB425 النقد العربي القديم   2 2 النقد العربي الحديث 
ARAB 326 

ARAB426 المكتبة العربية القديمة   2 2 المكتبة العربية الحديثة 
ARAB 224 

 ساعة 18 المجموع
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 ( يتم ا تيار ست ساعات فقط  )ثالثة مقررات(6)        (  1لمتطلبات اال تيارية  )ا

 سنوي المتطلب س اسم المقرر رقم المقرر ورمزه

SALM101 ـــ ــــ 2 المد ل إلى الثقافة اإلسالمية 

SALM102  2 اإلسالم وبناء المجتمع   

SALM103  2 النظام االقتصادي في اإلسالم   

SALM104 2 سالم أسس النظام السياسي في اإل   

 ساعات 8 المجموع

 

 

 

 

 (  يتم ا تيار ست ساعات فقط )ثالثة مقررات(6(     )2لمتطلبات اال تيارية  )ا

 سنوي المتطلب س اسم المقرر رقم المقرر ورمزه

SOCI 101 ـــ ــــ 2 قضايا مجتمعية معاصرة 

ENG 101 2 اللغة االنجليزية   

ENT 101 2 ريادة األعمال   

FCH 101 2 األسرة والطفولة   

HAF 101   2 أساسيات الصحة واللياقة   

LHR 101 2 األنظمة وحقوق اإلنسان   

VOW 101 2 العمل التطوعي   

 ةساع 14 المجموع
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 طة الدراسية باللغة اإلجنليزيةاخل

 المستوى األول 
رقم المقرر 

 ورمزه
  اسم المقرر

 الساعات
  نوع النشاط

English Translation تدريب عملي نظري 
 University   2 2 متطلب جامعة 

Requirement 

متطلب جامعة عام  
 ا تياري

2 2   General University 
Requirement (Optional) 

متطلب جامعة عام  
 ا تياري

2 2   General University 
Requirement (Optional) 

EDU 116  تقنيات التعلم ومهارات
 االتصال

2 2   Learning Techniques and 
Communication Skills 

EDU 117  أصول التربية
 االسالمية

2 2   Principles of Islamic 
Education 

EDU 118 التعليم وسياسة نظام 

 العربية المملكة في

 السعودية

2 2   Educational System in 
Saudi Arabia 

ARAB 111 ( 1نحو) 3 3   Syntax( 1) 
ARAB 112 3 3 األدب الجاهلي   Pre-Islamic Literature 

   Hrs. 18  المـجـمـوع
 

 

 

 المستوى الثاني
رقم المقرر 

 ورمزه
  اسم المقرر

 الساعات
 English Translation نوع النشاط

 تدريب عملي نظري

 University   2 2 متطلب جامعة 
Requirement 

EDU 126 2 2 علم نفس النمو   Developmental 
Psychology 

ARAB 126 2 2 علم المعاجم   Lexicography 

ARAB 121 ( 2نحو) 3 3   Syntax(2) 
ARAB 122  األدب في عصري

صدر اإلسالم  
 واألموي

3 3   Literature in the Islamic 
Medieval and Omayyad 

Eras 
ARAB 123  2 2 1الصرف   Morphology1 
ARAB 124 2 2 علم البديع   Rhetoric 
ARAB 125 2 2 فقه اللغة   Linguistics 

       

   Hrs. 18  المـجـمـوع
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 المستوى الثالث
رقم المقرر 
 ورمزه

  اسم المقرر
 الساعات

 Translation نوع النشاط

 تدريب عملي نظري

 University   2 2 متطلب جامعة 
Requirement 

EDU 216 2 2 صحة نفسية   Mental Health 

EDU 217 2 2 مبادئ البحث التربوي   Principles of Educational 
Research 

ARAB 211 ( 3نحو) 3 3   Syntax (3) 

ARAB 212 3 3 األدب العباسي   Abbasids Literature 
ARAB 213  2 2 (1)علم البيان   Pragmatics (1) 
ARAB 214 2 2 علم اللغة   Linguistics 
ARAB 215  مهارات القراءة

 والكتابة
2 2   Reading and 

Writing Skills 

   Hrs. 18  المـجـمـوع
 

 

 

 

 المستوى الرابع
رقم المقرر 
 ورمزه

  اسم المقرر
 الساعات

      Translation نوع النشاط
 تدريب عملي نظري

 University   2 2 متطلب جامعة 
Requirement 

EDU 226 2 2 النفس التربوي علم   Educational Psychology 

ARAB 221 ( 4نحو) 3 3   Syntax (4)        

ARAB 222 ( 1العروض والقافية) 2 2   Prosody(1) 
ARAB 223 ( 2علم البيان) 

 
2 2   Semantics(2) 

ARAB 224  المكتبة العربية
 القديمة

2 2   Ancient Arab 
Library 

ARAB 225 3 3 ألندلسياألدب ا   Andalus   Literature   
ARAB 226  2 2 2الصرف   Morphology2 

   Hrs. 18 المـجـمـوع
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 المستوى ال امس
رقم المقرر 
 ورمزه

  اسم المقرر
 الساعات

 Translation نوع النشاط

 تدريب عملي نظري
EDU316  إدارة وت طيط

 تربوي
2 2   Educational Planning and 

Management 
EDU317  انتاج ومصادر

 لكترونيةالتعلم اإل
2 2   E-learning Resources 

ARAB311 ( 5نحو) 3 3   Syntax  (5) 

ARAB312  اللهجات
 والقراءات

2 2   Dialects and 
Readings 

ARAB313  األدب المملوكي
والعثماني 

 والحروب الصليبية

3 3   Mamlok and Ottoman 
Literature During Crusade  

ARAB314  2 2 1الصرف   Syntax 3 

ARAB315  2 2 1علم المعاني   Semantics1 
ARAB316  العروض والقافية

(2) 
2 2   Prosody( 2) 

   Hrs. 18  المـجـمـوع
 

 

 

 المستوى السادس
رقم المقرر 
 ورمزه

  اسم المقرر
 الساعات

 Translation نوع النشاط
 تدريب عملي نظري

EDU326  استراتيجيات
 التدريس

2 2   Teaching Strategies 

EDU327 2 2 المناهج التعليمية   Teaching Methods 

ARAB321 ( 6نحو) (6)    3 3Syntax 

ARAB322 2 2 علم الصوتيات   Phonetics 
ARAB323  األدب العربي

 الحديث
3 3   Modern Arabic 

Literature 
ARAB 324  2 2 4الصرف   Morphology4 
ARAB 325  1   2 2 2علم المعانيSemantics 
ARAB 326 2 2 النقد العربي القديم   Classical Arab 

Criticism 

   Hrs. 18  المـجـمـوع
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 المستوى السابع
رقم المقرر 
 ورمزه

  اسم المقرر
 الساعات

 Translation نوع النشاط
 تدريب عملي نظري

EDU416 ت حديثة في اتجاها
استراتيجيات 
 التدريس

2 2   New Trends in Teaching 
Strategies 

EDU417 2 2 التقويم التربوي   Educational Evaluation 

ARAB411 ( 7نحو) (7)   3 3Syntax  
ARAB412  البالغة القرآنية

 والنبوية
3 3   Quranic and 

Prophetic Rhetoric 
ARAB413 3 3 األدب السعودي   Saudi Literature 
ARAB414 3 3 األدب المقارن   Comparative 

Literature 
ARAB415 2 2 مناهج البحث   Research 

Methodology 

   Hrs. 18  المـجـمـوع
 

 

 
 

 المستوى الثامن
رقم المقرر 
 ورمزه

  اسم المقرر
 الساعات

 Translation نوع النشاط
 تدريب عملي نظري

EDU421 ربية الميدانيةالت 
 

6   12 Education Field 

ARAB421  تطبيقات نحوية
 وصرفية  

2 2   Morphological and 
Grammatical 
Applications 

ARAB422 2  2 مشروع بحث  Dissertation 

ARAB423   2 2 علم الداللة   Semantics 

ARAB424  تاريخ النحو
 ومدارسه

2 2   Schools of Syntax 

ARAB425 2 2 النقد العربي الحديث   Modern Arabic 
Criticism 

ARAB426  المكتبة العربية
 الحديثة

2 2   Modern Arabic Library 

   Hrs. 18 المجموع
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 Requirements   Optional :(1)                                                        :( 1لمتطلبات اال تيارية  )ا

 مقررات( ةا تيار ست ساعات فقط  )ثالث ( يتم6)

رقم المقرر 
 ورمزه

 H Course Name سنوي المتطلب س اسم المقرر

SALM 101 2 ـــ ــــ 2 المد ل إلى الثقافة اإلسالمية Introduction to 
Islamic cultural 

SALM 102  2   2 اإلسالم وبناء المجتمع Islam and community-
building 

SALM 103  2   2 النظام االقتصادي في اإلسالم Economic System in 
Islam 

SALM 104  2   2 أسس النظام السياسي في اإلسالم The foundations of 
the political system in 

Islam 
 Hrs 8 2 8 المجموع

 

 

  Optional General Requirements(3)                                                  :( 2لمتطلبات اال تيارية  )ا

 مقررات(يتم ا تيار ست ساعات فقط )ثالثة   (6)                                    

رقم المقرر 
 ورمزه

 H Course Name سنوي المتطلب س اسم المقرر

SOCI 101 2 ـــ ــــ 2 قضايا مجتمعية معاصرة Contemporary Social issues 

ENG 101 2   2 االنجليزية اللغة English Language 

ENT 101 2   2 ريادة األعمال Entrepreneurship 

FCH 101 2   2 األسرة والطفولة Family and the Youth 

HAF 101   2   2 أساسيات الصحة واللياقة Basics Health and Fitness 

LHR 101 2   2 األنظمة وحقوق اإلنسان Regulations and human 
rights 

VOW 101 2   2 العمل التطوعي Voluntary Work 

 Hrs 14 2 14 المجموع
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متطلبات مقررات ال طة 

 الدراسية الجديدة

 

 

 

 

 المستوى الثاني

رقم المقرر 
 ورمزه

المتطلب  المتطلب السابق اسم المقرر
 المتزامن

ARAB 121 ( 2نحو) (1)نحو ARAB111  

ARAB 122 األدب الجاهلي األدب في عصري صدر اإلسالم  واألموي  ARAB112  

 المستوى الثالث
ARAB 211 ( 3نحو) (2نحو) ARAB 121  

ARAB 212 األدب في عصري صدر اإلسالم  األدب العباسي
 ARAB 122 واألموي

 

ARAB 214 فقه اللغة علم اللغة  ARAB 125  

 المستوى الرابع
ARAB 221 ( 4نحو) (3نحو) ARAB 211  

ARAB 223 ( 2علم البيان) (1ن)علم البيا  ARAB 213  

ARAB 225 األدب العباسي األدب األندلسي ARAB 212   

ARAB 226  1 الصرف 2الصرف ARAB 123  

 المستوى ال امس
ARAB311 ( 5نحو) (4نحو) ARAB 221  

ARAB313  األدب المملوكي والعثماني والحروب
 الصليبية

   ARAB 212 األدب العباسي

ARAB314  2 الصرف 3الصرف ARAB 226  

ARAB316 ( 2العروض والقافية) (1العروض والقافية)  
ARAB 222 

 

 المستوى السادس
ARAB321 ( 6نحو) ( 5نحو) ARAB311  

ARAB323 أدب مملوكي األدب العربي الحديث ARAB313  

ARAB 324  3الصرف  4الصرف ARAB314  

ARAB 325  1علم المعاني 2علم المعاني ARAB315   

 السابعالمستوى 

ARAB411 (7نحو) (6نحو) ARAB321  

ARAB412 األدب الحديث  األدب السعوديARAB323  

ARAB414 األدب األندلسي األدب المقارنARAB225  

 المستوى الثامن

ARAB422 مناهج البحث مشروع بحثARAB415  

ARAB423 علم اللغة علم الداللةARAB214  

ARAB425 قد العربي الن النقد العربي الحديث

  ARAB326القديم

 

ARAB426 المكتبة العربية القديمة  المكتبة العربية الحديثة

ARAB224 
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 خطة املاجستري :  –ثانيًا 

 :  ، كاآلتي وهي حتوي أربعة فصول دراسية

 الفصل الدراسي  األول :
 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه

 3 وقراءات متخصصة في علم النح عرب 511

 3 قراءات متخصصة في علم الصرف عرب 512

 3 قراءة في نشأة النحو ومدارسه عرب 513

 2 مقرر اختياري مقرر اختياري

 ساعة 11  المجموع 

 

 الفصل الدراسي  الثاني :
 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه

 2 قاعة البحث عرب 514

 4 علم اللغة عرب 515

 3 النحوعلم أصول  عرب 516

 2 مقرر اختياري مقرر اختياري

 ساعة 11 المجموع

 

 الفصل الدراسي  الثالث :

 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه

 3 قضايا نحوية وصرفية عرب 517

 3 علم اللغة التطبيقي عرب 518

 2 مقرر اختياري مقرر اختياري

 ساعات 8 المجموع
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 الرسالة  الرابع :   الدراسي الفصل
 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه

 6 رسالة عرب 600

 ساعات6 المجموع

 

 

 

 مقررات فقط( ة)يتم اختيار ثالث   ساعات(    6)     املقررات االختيارية:
 عدد الوحدات اسم المقرر ورمزهرقم المقرر  م

 2 قضايا ومصادر لغوية عرب519 1

 2 اصرةنظريات لسانية مع عرب520 2

 2 مصادر نحوية وصرفية عرب521 3

 2 موسيقى الشعر عرب522 4

 2 بالغة قرآنية ونبوية عرب533 5

 2 المكتبة العربية التراثية عرب534 6

 ساعة 12 المجموع
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 إحصائية الخريجات
 

 

 

 

 

 

 

العام اجلامعي  من ابدًءفيما يلي إحصائية بعدد اخلرجيات من القسم             

 :هـ(1435 – 1434العام الدراسي ) حتى  ( ـه1419 -1418)

 

 1421/1422 1420/1421 1419/1420 1419/ 1418 وامــــــــاألع

 49 118 71 66 ددــــــــــلعا

 

 1425/1426 1424/1425 1423/1424 1422/1423 وامــــــــــاألع

 47 52 48 55 ددـــــــــــلعا
 

 لفال 

 1429/1430 1428/1429 1427/1428 1426/1427 وامــــــاألع

 40 48  32 44 ددــــــــلعا

 

 1433/1434 1432/1433 1431/1432 1430/1431 وامــــــــاألع

 65 54 39 44 ددـــــــــلعا

 

 1434/1435 وامــــــــاألع

 125 ددـــــــــلعا
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 ــسم  ــهيـــــــــــكل القــــ
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 الجانب اإلداري

 رئيس القسم

 الشهري د. عبد اهلل بن فـاضل بن محمد

 منسقة القسم

 عزة عبد المنعم محمود عالم. د

 سكرتارية القسم

  محمد بن عوض المطيري                               أ. - 1

 ةعبد الرحمن العطي  تأ. شروق بن  – 2

  الحمدان تلحان بن تركي بنت شروقأ.  – 3

 



 
28 

 
 

 

 

 

 

 

، اللغة العربية )األدب ،األساتذة املتخصصني يف خمتلف فروع ضم القسم خنبة متميزة من ي           

 .عيدين من احملاضرين وامل عددباإلضافة إىل ( والعروض النحو والصرف، و وعلم اللغة ، والبالغة

 :()رجاالً يف حكمهم نْومَ أعضاء هيئة التدريس –أوالً 

 لتخصصا الدرجة العلمية اسم عضو التدريس م
 الدقيق

 العمل اإلداري الجنسية

 عميد الكلية سعودي األدب العربي أستاذ مساعد السبت د. عبد الرحمن بن أحمد بن محمد 1
 رئيس القسم سعودي النحو والصرف أستاذ مساعد عبد اهلل بن فاضل بن محمد الشهريد.  2
 والصرفالنحو  أستاذ مساعد د . حمدي بدر الدين بدر الدين إبراهيم  3

 والعروض
، ومدير القسم أمين مجلس مصري

تحرير مجلة العلوم 
اإلنسانية واإلدارية 

 بالجامعة
 النحو والصرف أستاذ أ. د/ محمد أحمد عبد الرحمن الطيب 4

 والعروض
مكتب وكيل الكلية لشؤون  مصري

 الطالب
الجامعة  مكتب وكيل مصري العربي األدب أستاذ مساعد د. عماد حمدي عبد اهلل علي 5

 للدراسات العليا
6 

 أستاذ مساعد د. مصطفى فاروق عبد العليم محمود
 كاديمي للطالباأل مرشد ال مصري والنقد األدب

و مكتب وكيل الكلية 
 لشؤون الطالب

  بالقسم منسق الجودة مصري أصول اللغة عدأستاذ مسا د. أحمد إبراهيم عبد العزيز ندا 7
  سعودي عربيالاألدب  محاضر رشيديمسلم البن فريح بن فهد  .أ 8
  سعودي األدب والنقد محاضر أ. محمد بن علي بن محمد السنيدي 9
  سعودي لغوياتال محاضر هلل بن نهار الهرفاأ. مشعل بن عبد  10
  سعودي ـــ معيد أ. عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محسن المحسن 11

 ميالجانب األكادي

 ســـــــئة التدريــــــــــاء هيــــــــأعض
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 (:)نساءًهم يف حكم نْومَ أعضاء هيئة التدريس - اثانيً

 العمل اإلداري الجنسية الدقيق التخصص الدرجة العلمية اسم عضو التدريس م
 منسقة القسم مصرية اللغويات )النحو والصرف( أستاذ مساعد  د. عزة عبد المنعم محمود عالم 1
  سودانية النحو والصرف أستاذ مساعد محمد د. انتصار عبد اهلل عبد القادر 2
المرشدة  مصرية (النحو والصرف) اللغويات أستاذ مساعد لمجد سالمة بخيتد. منال أبو ا 3

 األكاديمية
 للطالبات

 منسقة الجودة مصرية الدراسات األدبية أستاذ مساعد ارد. نادية محمد أنور خليل عم   4
منسقة اللجنة  مصرية اللغويات أستاذ مساعد د. أمجاد عبد الفتاح إبراهيم سالمة 5

 التأديبية
منسقة المبتعثات  مصرية النحو والصرف والعروض أستاذ مساعد د. مرفت حلمي محمد علي 6

وطالبات الدراسات 
 العليا

  سودانية البالغة والنقد أستاذ مساعد د. ندى الطاهر إبراهيم اإلمام 7
منسقة التربية  سودانية األدب والنقد أستاذ مساعد د. رجاء يوسف محمد شاهين 8

 الميدانية
  سودانية النحو والصرف محاضر أ. تماضر مبارك محمد الطاهر 9

  سودانية والنقد البالغة محاضر أ. لبنى علي فضل اهلل عبد اهلل 10
أ. خلود بنت محمد بن عبد اهلل  11

 األسمري
  سعودية األدب والنقد محاضر

  سعودية ــــ معيدة أ. منيرة بنت صالح بن عمار العنزي  12
  سعودية ــــ معيدة ء بنت إبراهيم بن محمد الحجيأ. وفا 13
  سعودية ــــ معيدة أ. نورة بنت محمد بن عبد اهلل الدخيل  14
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ً
 وحدة اجلودة:  –أوال
 المعايير: – 1
 األعضاء المسؤولون مهامه اسم المعيار م
يركز على تقييم مدى االتساق بين  الرؤية والرسالة واألهداف 1

وبين  هاوأهدافها وغاياتالمؤسسة  ةرسال
 .هغايات البرنامج وأهداف

 . د. عبد اهلل الشهري – 1
 . د. عزة عالم – 2
 د. مصطفى فاروق . – 3

دارة  السلطات واإلدارة 2 يركز على تقييم فاعلية التخطيط وا 
 .البرنامج

 د. عبد اهلل الشهري. – 1
 . د. عزة عالم – 2
 مصطفى فاروق .د.   - 3

ييم مناسبة إجراءات ضمان يركز على تق دارة ضمان الجودة وتحسينهاإ 3
وفاعليتها وتأثيرها على البرنامج الجودة 

واستخدام المؤشرات والمقارنات المرجعية 
 . المناسبة

 د. منال أبو المجد – 1
 د. عبد اهلل الشهري . – 2
 . د. مصطفى فاروق - 3

تساق نواتج تعلم يركز على تقييم مدى ا التعليم والتعلم 4
الطالب مع اطار المؤهالت الوطني 
ومدى تعامل طرق التدريس والتقييم مع 

 مجاالت نواتج التعلم .

 د. أمجاد سالمة . – 1
 . رجاء يوسفد.  – 2
 ندى اإلمام . د.  – 3
 . مصطفى فاروقد.  – 4
 د. عماد حمدي - 5

إدارة شؤون الطالب والخدمات  5
 المساندة

مناسبة خدمات الدعم  يركز على تقييم
الطالبية من حيث جميع عناصر 

 . البرنامج

 د. انتصار عبد اهلل . - 1
 . أحمد نداد.  – 2

يركز على تقييم مناسبة مصادر التعلم  مصادر التعلم  6
من حيث دعم البرنامج واالستجابة 

 .لمتطلباته 

 د. نادية عمار . – 1
 . أحمد نداد.  – 2

تاحة ا  ى جودة ومناسبة و التركيز على مد المرافق والتجهيزات 7
األبنية والمعدات وتقنية المعلومات 

 . الضرورية لدعم البرنامج

 أ. تماضر مبارك . – 1
 د. حمدي بدر الدين – 2

التركيز على تقييم ما إذا كانت المصادر  التخطيط واإلدارة المالية 8
مناسبة، وأن هناك مرونة ومساءلة 

ترتيبات المادية لإلدارة ومدى تأثير ال
 على البرنامج .

 . د. عزة عالم – 1
 . حمدي بدر الديند.  – 2

 

 أ.د. محمد الطيب -1التركيز على تقييم مدى مناسبة وفعالية  عمليات التوظيف 9

 هــــانـــــسم وجلــــدات القــــوح
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تعيين هيئة التدريس والتطوير الوظيفي 
 . لدعم البرنامج

 د. مرفت حلمي . – 2

انعكاس أنشطة التركيز على تقييم مدى  البحث العلمي  10
هيئة التدريس البحثية والعلمية على 
التدريس ومدى تأكيد البرنامج على 
تعريف أعضاء هيئة التدريس بالتطورات 
 الحديثة في المجال وارتباطها بالبرنامج.

 . محمد الطيبد. أ.  – 1
 . أ. خلود األسمري – 2
 أ. نورة الدخيل . – 3
 د. مرفت حلمي . – 4
 أ. مشعل الهرف – 5

عالقات المؤسسة التعليمية  11
 بالمجتمع

التركيز على تقييم العالقة بين البرنامج 
 .وهيئة التدريس بالمجتمع

 أ. لبنى علي . – 1
 . مشعل الهرف. أ – 2

 لجان الجودة: – 2
 :معايير إدارة الجودة –أ 

 .  عزة عالم. د  – 2د. عبد اهلل الشهري .             – 1 األعضاء المسؤولون
منال سالمة د. – 4د. مصطفى فاروق .              – 3  

 : معايير جودة التعليم والتعلملجنة  – ب
 ندى الطاهر.  د.  – 3     . رجاء يوسفد.  – 2.        أمجاد سالمةد.  – 1 المسؤولون األعضاء

 د. مصطفى فاروق . – 5د. عماد حمدي .         - 4

 :طلبةمعايير دعم تعليم اللجنة  – ج
المسؤولون األعضاء  أحمد ندا . د.  – 3       . نادية عمًّار د – 2       د. انتصار عبد اهلل  – 1 

 :معايير البنية التحتية المساندةلجنة  - د
المسؤولون األعضاء  عزة عالم .   د.  – 2  د. مرفت حلمي .    – 1 

 د. حمدي بدر الدين . – 4   .أ. تماضر مبارك -3  

 لجنة معايير خدمة المجتمع:  -هـ 
المسؤولون األعضاء    د. مرفت حلمي .   – 2محمد الطيب .   د. أ.   – 1 

 أ. لبنى فضل اهلل . – 4   .أ. خلود األسمري -2
 أ. مشعل الهرف . – 6أ. نورة الدخيل.       – 5

 ثا
ً
 :نيوحدة اخلرجي –ا ني

 األعضاء المسؤولون المهام 
 . ينإلدخال بيانات الخريج إنشاء قاعدة بيانات – 1
، امعً  خريجي القسمترابط وذلك بغرض  سنوًيا ، جينقامة يوم للخريإ - 2

 .واالبتكار في اتخاذ القرارات، تبادل الخبراتمن أجل ، م والتواصل فيما بينه
 

 عمار .محمد أنور د. نادية  – 1
 د. عزة عبد المنعم عالم . – 2
 أ. لبنى علي فضل اهلل . – 3
 . الهرفبن عبد اهلل أ. مشعل  – 4
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 ثا
ً
  وحدة اإلرشاد األكادميي:  –ا لث

 د. عبد اهلل بن فاضل الشهري رئاسة
 د. مصطفى فاروق . المرشد األكاديمي للطالب
 د. منال أبو المجد سالمة المرشدة األكاديمية للطالبات

 مهم ) رجاًلا ونساءا (.جميع أعضاء هيئة التدريس في القسم وَمْن في ُحكْ  ويةــــــــــعض
من التعامل الفعال مع  متمكنهو  مالقسم أثناء دراسته البتقديم خدمات إرشادية متكاملة لط المـــــــــــهام

ج كفاءات ذات جودة عالية تتوافق مع يتخر  يسهم فيالخطط الدراسية والبرامج بالكلية مما 
 متطلبات سوق العمل وحاجة المجتمع .

ا 
ً
 أخرى:جلان  -رابع

 لجنة اإلشراف على البرنامج: – 1
 عضوية رئاســـة

 )منسقة القسم (.عالم عبد المنعم د. عزة  – 1 هري )رئيس القسم(ـــــــــــــــالشبن فاضل . عبد اهلل د
 ار  )منسقة الجودة( .عم  محمد أنور د. نادية  – 2
 ) منسق الجودة(. نداعبد العزيز أحمد د.  – 3

 د دليل القسم ومراجعته:لجنة إعدا – 2
 عضوية رئاســـة

 )إعداد( .محمد  د. مرفت حلمي  – 1 هري )رئيس القسم(ـــــــــــــــلشفاضل  بن. عبد اهلل د
 ( .مراجعة) عزة عبد المنعم عالمد.  - 2

 لجنة الخطط الدراسية: –3
 عضوية رئاســـة

 د. حمدي بدر الدين )أمين المجلس( . – 1 سم(هري )رئيس القـــــــــــــــالشبن فاضل . عبد اهلل د
 عمار  )منسقة الجودة( .محمد أنور د. نادية  – 2
 (.للطالب )المرشد األكاديميد. مصطفى فاروق  – 3
 ( .للطالبات د. منال أبو المجد )المرشدة األكاديمية – 4

 اللجنة الثقافية: – 4

 عضوية النشاطمسؤولة  المـــــــهام

 د. انتصار عبد اهلل عبد القادر . عالمعبد المنعم عزة د.  نشطة الثقافية والمسابقات .القيام باأل 
 د. أمجاد عبد الفتاح سالمة
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 :التأديبية بالقسماللجنة  – 5 

 منسقة اللجنة المـــــــهام

 تبليغ الطالبات بمواعيد مجالس التأديب  . -
 .بئحة التأديولوائحها في ال تعليق أحكام اللجنة  -

 د. أمجاد عبد الفتاح سالمة

 الكنترول:أعمال لجنة االختبارات و - 6

 عضوية الكنترول  رئاســـــة
 

 

 عالمعبد المنعم د. عزة 

 أ. لبنى فضل اهلل –د. ندى الطاهر  المستوى األول
 د. أمجاد سالمة المستوى الثاني
 أ. نورة الدخيل –د. نادية عم ار  المستوى الثالث

 د. منال أبو المجد وى الرابعالمست
 أ. خلود األسمري –د. مرفت حلمي  المستوى الخامس
 تماضر مبارك . أ المستوى السادس
 د. انتصار عبد اهلل المستوى السابع

لجنة تسليم نماذج كشوف 
 رصد الدرجات واإلحصائيات

 أ. وفاء الحجي  –د. رجاء يوسف 
 أ. منيرة العنزي . 

 ت:لجنة المعادال - 7

 عضوية رئاسة

 د. مرفت حلمي  –3د. منال أبو المجد  – 2د. نادية عم ار   – 1 ) رئيس القسم( الشهريبن فاضل د. عبد اهلل 

 لجنة استحداث )تعديل( البرنامج: – 8

 عضوية رئاسة

 .  د. نادية عم ار - 2د. حمدي بدر الدين .         – 1 )رئيس القسم( الشهريبن فاضل د. عبد اهلل 
 د. مرفت حلمي . – 4د. عزة عالم .                 – 3

 لجنة الجداول : – 9

 د. عبد اهلل بن فاضل الشهري )رئيس القسم( رئاسة

 . وجداول االختباراتإعداد الجداول الدراسية للقسم  المهام

 د. حمدي بدر الدين ) إعداد الجداول الدراسية( - 1 شطر البنين
 جداول االختبارات(إعداد )   ندا لعزيزأحمد عبدا د. -  2

 . د. مرفت حلمي محمد ) إعداد الجداول الدراسية واالختبارات( –1 شطر الطالبات
 . د. عزة عبد المنعم عالم )المراجعة( – 2
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 سمــــق القـــرافـــم

 

                                                                                                   

 

 

 

 

هيئة  لعضواتغرف مكتبية أربع ( 4)يتكون مبنى اللغة العربية من طابقني:         

 مرافق عامة.و، درس قاعة  عشرة اثنيت (12)والتدريس، 

 تجهيزات القـاعات:
 التجهيزات السعة االستيعابية القاعة

1 ،2 ،3 ،4 ،
9 ،10 ،11 ،

12 

بورة ذكية، طاولة، مقعًدا، شاشة، س 50 طالبة 50
 مراوح ومكيفات، ليفون ثابتت

منصة مقعًدا، شاشة، سبورة ذكية،  70 طالبة 70 8، 7، 6، 5
طاولة، تليفون ثابت، مراوح إلكترونية، 

 ومكيفات
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 شــــطر الـنـســاء شـــطر الرجـــال قائالطــــر
 ـــــــــــــــ Cem.dal@mu.edu.sa  الربيد اإللكرتوني

  0164320569 0164043567 اهلاتــــف

 469داخلي  

 ــــــــــــ ـــــــــــــــــ الفاكـــــس

 ــــــــــ ــــــــــــــــ املوقــــع اإللكـــــرتوني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق التواصــلائطــر
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نعرض ما    يما يليوفقدم لقد متيز قسم اللغة العربية عن بقية أقسام الكلية  يف األنشطة اليت تُ          

 :احلايلو املاضي ؛   نيالدراس ني قدمه القسم من أنشطة خالل العام

 هـ .29/3/1434ـ25يف  املنعقد األكادميي  اإلرشاد املشاركة يف أسبوع  – 1

 هـ .3/11/1434، يوم  "اجلودة ثقافة نشر"  بعنوان عمل إقامة  ورشة  – 2

 . هـ18/11/1434يوم املنعقد للملكة   ينالوط باليوم املشاركة يف االحتفال  – 3

 . هـ24/12/1434يوم  وقد عقدت  القراءة السريعة واهلادفةإقامة  نشاط بعنوان    – 4

وذلك يوم  عاشوراء بني الشرائع اإلسالميةإقامة ندوة عن يوم عشوراء وكان عنواهنا  - 5

 هـ .8/1/1434

 هـ .15/2/1435ية يوم العرب للغة السنوي العاملي باليوم االحتفال - 6

 املشاركة يف لقاء اجلنادرية .  -7

 هـ4/5/1435يوم   املدني للدفاع العاملي اليوم املشاركة يف تفعيل  - 8

 هـ .15/6/1435 يوم ( املذاكرة وقت تنظيم)  بعنوان عمل إقامة ورشة  – 9

 هـ15/7/1435  يوم وذلك،   املهنة يوم فاعليات يف املشاركة  - 10

 هـ18/11/1435 للملكة ،يوم  الوطين باليوم املشاركة يف  االحتفال  – 12

 . هـ1435/ 11/ 26  يوم وذلك،  األكادميي التثقيف يوم  إقامة - 13

 .  1435/ 11/ 29ابتداءً من يوم   األكادميي االرشاد أسبوع تنظيم - 14

 ـ .ه27/12/1435 وذلك يوم العيد ،  إقامة يوم ثقايف بعنوان لقاء  – 15

 مــطة القســـأنش
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على مستوى اجلامعة يف مسابقة الربامج مكرر خلامس احلصول على ا  - 1

يف املسابقة  الرابع  ملركز، واحلصول على ا(هـ1434-1433 )األكثر جاهزية؛ عام

 .(ه1435-1434 ) عامعينها، 

احلصول على املركز األول يف األنشطة الطالبية على مستوى الكلية على  - 2

 .   (هـ 1435-1434 )ـ ،و عام(ه1434-1433 ) ؛عام لينيمدار عامني متتا
احلصول على شهادات تقدير؛  لتفاعل القسم ومشاركته يف الندوات  - 3

 على مستوى الكلية.
 

 

 

 

 

 

 

 نجازات القسمإ
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ستوى الكلية جمتمعية على معدة خدمات   - وما زال يقدم  -منذ نشأته قدم القسم           

 ومن هذه اخلدمات:، وخارجها

 الرابع )للجنة املسابقات يف إطار املؤمتر العلمي  ةاملشاركة يف حتكيم مسابقة اإللقاء التابع   – 1

 لطالب وطالبات التعليم العايل يف اململكة . والسادس( ,واخلامس  ,

اشرتاك اللجنة الثقافية بالقسم مع جلنة التوعية الدينية بالكلية يف إلقاء دروس يف تصحيح   - 2

 القرآن الكريم من خالل حماضرات تلقى أسبوعيًا يف مصلى الكلية. التالوة وتفسري

التدقيق اللغوي لفاعليات اجلودة من خالل يوم املهنة املتمثل يف ورش عمل والتدريبات  - 3

 املختلفة .

 التدقيق اللغوي ألدلة األقسام بالكلية .  – 4

 . ة يف املدارسلعمليمشاركة الطالبات ومساعدهتن يف حتضري الدروس للرتبية ا  – 5

 )حترير اخلطاب الرسي( بعنوان عمل اجملتمع بورشة خدمة يوم فعاليات  املشاركة  يف  - 6

 املدارس .سكرتريات وكانت تستهدف 

 حترير مهارة املهارات بدورة وتطوير للجودة الكلية وكالة املشاركة  يف فعاليات  – 7

 الرسي  . اخلطاب

 أبنائها . لنجاح اخلتامي احلفل يف ، و املشاركةاية اإليتامزيارة مجعية إنسان لرع- 8

 بالكلية . العلمية لألقسام اجملتمع يوم خدمة ملطويات اللغوية املراجعة - 9

 . بالكلية العلمية لألقسام  التعلم ملخرجات اللغوية املراجعة -10
 

 خــدمة اجملتمــــع
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 م املوضوع الصفحة

 1 كلمة رئيس القسم 2

 2 نبذة عن نشأة القسم 4

األهدافو الرسالةرؤية وال 5  3 

 4 نظام الدراسة بالقسم 6

7 

7 
8 

 شروط القبول بالقسم :

شروط البكالوريوس .  –أوالً   
شروط املاجستري .  –ثانيًا   

5 

. خرجيي القسم مواصفات  9  6 

 7 نواتج التعلم املتوقعة من برنامج اللغة العربية . 10

12 

12 

12 

17 

22 
23 

ةاخلطة الدراسي  

:خطة البكالوريوس -أوالً  

باللغة العربية .  -                               

باللغة اإلجنليزية . -                                

 متطلبات مقررات اخلطة اجلديدة .

خطة املاجستري –ثانيًا   

8 

 9 إحصائية اخلرجيات . 25

 وعاتــــــرس الموضــفه
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 م املوضوع الصفحة

.   اهليكل التنظيمي للقسم 26  10 

 11   اجلانب اإلداري 27

أعضاء هيئة التدريساجلانب األكادميي:  28  12 

 13 وحدات القسم وجلانه 21

 14 مرافق القسم 34

ق التواصل بالقسمائطر 35  15 

 16 أنشطة القسم 36

 17 إجنازات القسم 37

 18 خدمة اجملتمع 38

  19 فهرس املوضوعات 39
 


