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 المقدمة 

رؤية      مع  البرنامج  هذا  التربيةيتوافق  واالعتماد   كلية  الجودة  معايير  تحقيق  إلى  يسعى  إذ  ورسالتها؛ 

 . وهو ما من شأنه أن يسهم في تطوير املجتمع الليبي عامة.إقليميااألكاديمي بما يمكن من التميز والريادة وطنيا و 

في   في   إنشاء لقد أسهمت  البرنامج، من ناحية التصور العام والتكامل مع التخصصات األخرى،  هذا 

ربية، كما أسهمت في وضع مقرراته وتفصيالته اللجنة املكلفة من  مرحلته األ 
ّ
ولى لجنة برامج الدراسة بكلية الت



 

   3 

 

 دليل قسم اللغة العربية

 و الدراسات االسالمية 

رئيس قسم اللغة العربية والّدراسات اإلسالمّية بالكلية. وكان ألعضاء هيئة التدريس بالقسم دور مهم في تدقيق 

 وتعديل ما يجب تعديله.

ن سعادة رئيس قسم اللغة العربية قامت اللجنة املكلفة بتعديل  وفي املرحلة الثانية، وبناء على تكليف م

 هذه الخطة، وأضافت مقررات جديدة وطورت محتواها، آخذة بعين االعتبار ملحوظات اللجنة العلمية.  

 الرؤية  
،  يسعى قسم اللغة العربية والّدراسات اإلسالمية إلى رفع كفاءة دارس ي اللغة العربّية في مجال الّتعليم    

حملة   من  أساتذة  تخريج  في  لإلسهام  العليا؛  للّدراسات  شعبة  الفتتاح  ويسعى  مؤهلة،  تعليمّية  بيئة  ويكّون 

 املؤهالت العليا )ماجستير، ودكتوراه(.

 الرسالة 
خلق جيل من معلمّي اللغة العربّية والّدراسات اإلسالمّية واٍع وقادر على اإلسهام في بناء الوطن بكفاءة    

واقتدار، من خالل تكوين أبناء الوطن علميا وتربويا وسلوكّيا، في ظّل ما يواجهه العالم من تغّيرات وتقلبات خطيرة 

 تقتض ي إعداد األجيال القادرة على الّتعامل مع تلك املعطيات بشكل إيجابي وبّناء. 

 األهداف 
 بجميع املهارات والخبرات   .1

ً
 جيدا

ً
املتعلقة باللغة العربية وآدابها والتربية اإلسالمية،  إعداد املعلم إعدادا

والتي تمكنه من تدريسها بطريقة سهلة ميسرة، مع املحافظة على أصالتها؛ للّنهوض بمهام تدريس هذين 

 املجالين في املؤسسات الّتعليمّية.

الب يعتّز بلغته العربّية باعتبارها عنصرا أصيال من عناصر شخصية ك .2
ّ
ومقوما من    ربي،ل عجعل الط

 مقومات األّمة العربّية.

الب باملبادئ االجتماعّية والّروحّية، وبالقيم العربّية واإلسالمّية الخالدة التي تقوم عليها حياة  .3
ّ
تزويد الط

 املجتمع.

راث األدبّي واللغوّي واإلسالمّي في عصوره املختلفة، وتمثله والتزّود من   .4
ّ
الب من االّتصال بالت

ّ
تمكين الط

 لُخلقّية واالجتماعّية والفنية بما يالئم مجتمعنا العربي اإلسالمّي. قيمه ا

 ربط الّدارسين بلغتهم، وتمكينهم من امتالك ناصيتها، فهي لغة ديننا وقرآننا.  .5

قة بين العاّمّية واللغة الفصحى.  .6
ّ
الب بتضييق الش

ّ
 تقويم ألسنة الط

الب على القراءة، وفهمه للمقروء فهما وا   .7
ّ
سعا، وتمييزه بين األفكار الجوهرّية، وتكوينه تنمية قدرة الط

 لألحكام الّنقدّية عليه، وانتفاعه به في حياته العملّية. 

الب على التعبير عما يقرؤه بأسلوبه الخاّص، وتعيين العناصر األساسّية في املوضوع.  .8
ّ
 تنمية قدرة الط

ومسائل   .9 اإلسالمية  باملعارف  التزود  من  الب 
ّ
الط اإلسالمّية  تمكين  بالثقافة  يتصل  ما  وكل  الشريعة 

خصّية  
ّ
الش املشكالت  مواجهة  في  اآلخرين  توعية  من  لهم  وتمكينا  أوال،  لذواتهم  تحصينا  املعاصرة 

 واالجتماعّية، والّتصدي للقضايا املعاصرة الكبرى. 

مؤتمراته .10 باإلشراف على بحوث  للجامعة،  قافّي 
ّ
والث العلمّي  شاط 

ّ
الن مراجعة  في  ومنشوراتها، اإلسهام  ا 

 ومراجعتها من الّناحّية اللغوّية، حتى تنشر سليمة من األخطاء. 

 : مواصفات الخريج
 أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في مجال الّتخّصّص.  •
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 أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في املجال التربوي.  •

 تدريس اللغة العربّية والّدراسات اإلسالمّية. أن يكون له قدرات على اإلبداع والتطوير في مجال  •

 أن يكون قادرا على استخدام التقنيات الحديثة واملستحدثة.  •

 أن يتمتع بمهارات بحثية تمكنه من استكمال دراسته العليا التخصصية مستقبال إذا رغب. •

ى بالقدرة على الحوار وقوة اإلقناع والعمل كفريق.  •
ّ
 أن يتحل

ى بالثقة بالن •
ّ
 فس والقدرة على االندماج وخدمة املجتمع.أن يتحل

 أن يحترم أخالقيات املهنة. •

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم:  

 للقيام بتدريس 
ً
 وأكاديميا

ً
 وتربويا

ً
يوجد بالقسم عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس املؤهلين علميا

 مقررات هذا البرنامج، وهم: 

 أعضاء هيئة التدريس القاّرون: 

 أعضاء هيئة التدريس القارينأوال: 

 التخصص  الدرجة العلمية  الدرجة االكاديمية  االسم  ر.م

 قواعد فقهية  أستاذ  دكتوراه  أ.د. مصطفى علي الجهاني  .1

 أصول الفقه  أستاذ  دكتوراه  أ.د. علي سليمان الزوبي   .2

 إسالميات  محاضر  ماجستير أ. محمد عمر الشريف  .3

 نحو وصرف  أستاذ مشارك دكتوراه  الرحمن مازن د. سناء عبد  .4

 أدب ونقد  أستاذ مساعد  دكتوراه  د. نجاة عمار الهمالي .5

 نحو وصرف  شاركأستاذ م دكتوراه  د. عبد السالم سليمان األطرش  .6

 نحو وصرف  أستاذ مساعد  دكتوراه  د. مبروكة الهاشمي البوعيش ي . 7

 لغويات محاضر مساعد  ماجستير أ. نعيمة محمد الجطالوي  .8

 بالغة قرآنية  أستاذ مساعد  دكتوراه  د. حسين محمد سعد عمران  .9

 الفقه وأصوله  محاضر  دكتوراه  د. إيناس محمد شلوف  .10

 إسالمّيات  محاضر  ماجستير أ. أحمد عبد الحميد الضبع  .11

 أدبيات  محاضر مساعد  ماجستير أ. هاجر عبد القادر دخيل    .12

 أدب حديث  أستاذ مساعد  دكتوراه  د. علي البهلول حسن  .13

 نحو وصرف  أستاذ مساعد  دكتوراه  د. إبراهيم عبد هللا سويس ي  .14

 لغويات محاضر   ماجستير أ. ابتسام علي ساس ي .15

 نحو وصرف  محاضر  دكتوراه  د. ناهد عبد الّدائم الباجقني .16

 علم اللغة  محاضر  دكتوراه  د. خيرية خليفة الجفائري  .17

 لغويات محاضر مساعد  ماجستير أ. منال إمحمد الحافي .18

 إسالمّيات  محاضر مساعد  ماجستير أ. أبو بكر الصديق القروي  .19

 إسالمّيات  محاضر مساعد  ماجستير أ. محمد حسين  بلحاج  .20

 إسالمّيات  محاضر  دكتوراه  د. إمهيدي سعد نجم  .21

 لغويات محاضر مساعد  ماجستير سالم خليلأ. زينب  .22

 لغويات محاضر مساعد  ماجستير أ.أحمد علي ناجي  .23

 أدبيات  محاضر  دكتوراه  د. كلثوم رمضان أرحيمة  .24
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 أدبيات  محاضر  دكتوراه  د. تهاني مفتاح راشد 

 ثانيا: أعضاء هيئة التدريس الموفدين للدراسة في الخارج 

 لغويات  إيفاد داخلي ماجستيرموفد لل إيمان محّمد أحمد  .2

 إسالميّات  إيفاد داخلي ماجستيرموفد لل عبد الرحمن عبد هللا الترهوني  . 3

 لغويات  إيفاد داخلي دكتوراهموفد ل ليلى عبد الرزاق الزقوزي  .4

 

 قسم اللغة العربية والّدراسات اإلسالميّة ل  الّدراسيّة مقرراتال

Department of Arabic Language & Islamic Studies 

 وحدات(  8)  -متطلبات الجامعة    -أوال: املقّررات العاّمة  

 College Required Coursesثانيا: متطلبات الكلية )املواد التربوية( 

متطلبات الكلية هي املواد التربوية التي يقدمها ويشرف عليها قسم التربية وعلم النفس بالكلية، وهي مواد 

إجبارية على جميع طلبة الكلية بصرف النظر عن أقسامهم وتخصصاتهم، وفيما يلي قائمة بهذه املواد 

 وحدة(   26)ومتطلباتها وعدد وحداتها:  

 اسم المقرر  الرمز  ت
الوحد 

 ات
متطلبات  

 المقرر 
عدد الساعات  

 النظري

عدد  

الساعات  

 العملي
Course Name 

Course 

# 

1 EL  100  2 - 2 1لغة إنجليزية - English Language 1 EL 100 

2 EL  101  2 2لغة إنجليزية EL  100 2 - English Language 2 EL 101 

3 CS 100  1 1 - 2 1حاسوب 
Introduction to Computer Science 

1 
CS 100 

4 CS 101  2 2حاسوب CS  100 1 1 
Introduction to Computer Science 

2 
CS 101 

مجموع   

 الوحدات 
8  6 2   

 متطلبات المقرر الوحدات  اسم المقرر  الرمز  رق
عدد  

الساعات  
 النظري

عدد  
الساعات  

 العملي
Course Name Course 

# 

1 EPsy100  2 - 2 علم النفس العام - GenerAR Psychology EPsy 
100 

2 EPsy101  2 - 2 أصول التربية - 
FundamentARs of 
Education 

EPsy 
101 

3 EPsy200  2 علم النفس التربوي   EPsy100 2 - 
EducationAR 
Psychology 

EPsy 
200 

4 EPsy201  طرق التدريس
 - EPsy101 2 2 العامة 

GenerAR Teaching 
Methods 

EPsy 
201 

5 EPsy202 2 أسس المناهج EPsy101 2 - Basics of Curriculums EPsy 
202 

6 EPsy203   علم النفس
 - EPsy100 2 2 االرتقائي 

DevelopmentAR 
Psychology 

EPsy 
200 

7 EPsy302 2 قياس وتقويم ST  200 2 - 
Measurements and 
EvARuation 

EPsy 
302 

8 EPsy301  طرق البحث
 التربوي

2 - 2 - Research Methods  EPsy 
301 
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 Department Required Coursesمقررات تخصصية إلزامية )متطلبات القسم(   ثالثا:  

 الوحدات اسم املقرر  الرمز  ت
متطلبات 

 املقرر 

عدد الساعات 

 النظري 

عدد الساعات 

 العملي 
Course Name 

Cours

e # 

1 AR 107  4 - 4 1نحو - Grammar 1 
AR 

107 

2 AR 108  2 - 2 1فقه العبادات - 
Jurisprudence of worship 

1 

AR 

108 

3 AR 109  2 - 2   1أصول الكتابة - 
FundamentARs of Writing 

1 

AR 

109 

4 AR 110 4 علم العقيدة 
AR 

304 
4 - Science of Doctrine 1 

AR 

110 

5 AR 112  2 - 2 1أدب جاهلي - 
Literaature of the Era of 

Ignorance (Jahiliah) 1 

AR 

112 

6 AR 113    4 2نحو AR 107 4 - Grammar 2 
AR 

113 

7 AR 114  2 2فقه العبادات AR 108 4 - 
Jurisprudence of Worship 

2 

AR 

114 

8 AR 115  2 2أدب جاهلي AR 112 2 - 
Literaature of the Era of 

Ignorance (Jahiliah) 2 

AR 

115 

9 AR 116    2 2أصول الكتابة AR 109 2 - 
FundamentARs of Writing 

2 

AR 

116 

10 AR 117   2 - 2 أحكام األسرة - Family Islamic Rules  
AR 

117 

11 AR 201  2 علم املعاني AR 111 2 - Semantics 
AR 

201 

12 AR 202  4 3نحو AR113   4 - Grammar 3 
AR 

202 

13 AR 203  2 3فقه العبادات AR 114 2 - 
Jurisprudence of Worship 

3 

AR 

203 

14 AR 204 2 علم البيان AR 201 2 - 
The Science of Eloquence 

(Diction) 

AR 

204 

15 AR 205  2 1صدر اإلسالم أدب AR 115 2 - Islamic Literatures 1 
AR 

205 

16 AR 206  2 2صدر اإلسالم أدب AR 205 2 - Islamic Literatures 2 
AR 

206 

17 AR 312  2 علم البديع AR 204 2 - 
The science of 

OriginARity (creativity) 

AR 

312 

9 EPsy303 2 وسائل تعليمية EPsy100   2 - 
Teaching 
(Learning)Aids 

EPsy 
303 

10 EPsy401  2 نفسية صحة EPsy302 2 - 
PsychologicAR 
HeARth 

EPsy 
401 

11 EPsy402  4 تربية عملية EPsy302 
EPsy303   - 4 Student Teaching EPsy 

402 

     4 20  24 مجموع الوحدات     
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18 AR 207  2 1صرف AR 107 4 - 
Accidence 1 (Science of 

Morphology 1) 

AR 

207 

19 AR 208  4 4نحو AR 202 4 - Grammar 4 
AR 

208 

20 AR 209  2 2صرف AR 207 2 - 
Accidence 2 (The Science 

of Morphology 2) 

AR 

209 

21 AR 300  4 5نحو AR 208 4 - Grammar 5 
AR 

300 

22 AR 301  4 6نحو AR 300 4 - Grammar 6 
AR 

301 

23 AR 302  2 طرائق تدريس خاصة EPsy201 2 - 
Methods of SpeciAR 

Teaching  

AR 

302 

24 AR 303  2 3صرف AR 209 2 - 
Accidence 3 (The Science 

of Morphology 3) 

AR 

303 

25 AR 311  2 تدريبات لغوية AR 300 2 - Linguistic Practices 
AR 

311 

26 AR 304  2 4فقه العبادات AR 203 2 - 
Jurisprudence of Worship 

4 

AR 

304 

27 AR 305  2 5فقه العبادات AR 304 2 - 
Jurisprudence of  Worship 

5 

AR 

305 

28 AR 400  4 7نحو AR 301 4 - Grammar 7 
AR 

400 

29 AR 408  2 تطبيقات لغوية 
AR 300  ،

AR 311 
2 - Linguistic Applications  

30 AR 401  4 مشروع التخرج 

EPsy301  

ومادتان 

على األكثر 

قبل  

 التخرج 

 4 Graduation Project 
AR 

401 

31 AR 419 
تطبيقات تدريسية 

(AR) 
2 AR 302 2 - Teaching Applications  

AR 

419 

     4 82  80 مجموع الوحدات    

 Elective Courses  املواد االختيارية

 وحدة من املقررات االختيارية.    20يختار الطالب ما يعادل  

 الوحدات  اسم المقرر  الرمز  ت
متطلبات  

 المقرر 

عدد  
الساعات  
 النظري

عدد  
الساعات  

 العملي
Course Name Course # 

1  ST100 
مبادئ  
 إحصاء

2 - 2 -  Principles of Statistics 
 ST 100 

2 AR210   
ضوابط  
 الرواية

2 AR114   2 - 
Rules of Hadith 

Narration   
AR 210 

3 AR211   
دراسات في 

 السنة
2 AR210   2 - Sunn'ah Studies AR 211 

4 AR212   2 علوم القرآن AR114   2 - Quranic Sciences AR 212 

5 AR213   
دراسات 

 1قرآنية 
2 AR212 2 - Quranic Studies    1 AR 213 

6 AR214   
دراسات 

 2قرآنية 
2 AR 213 2 - Quranic Studies 2 AR 214 
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7 AR306    2 علم الميراث AR  203  2 - 
The Science of 

Inheritance  
AR 306 

8 AR307   
تفسير آيات 

 1األحكام 
2 AR 212 2 - 

Exegesis 
(Interpretation) of 

Rules Verses  1 
AR 307 

9 AR308   
تفسير آيات 

 2األحكام 
2 AR 307 2 - 

Exegesis 
(interpretation) of 

Rules Verses 
AR 308 

10 AR309   
علم  

 األصوات
2 AR  407  2 - Phonetic AR 309 

11 AR407   2 علم اللغة AR  303  2 - Philology AR 407 

12 AR313   
أدب عباسي  

1 
2 AR  206  2 - 

Literatures of the 
Abbasid Era 1 

AR 313 

13 AR314   
أدب عباسي  

2 
2 AR 313 2 - 

Literatures of the 
Abbasid Era  2 

AR 314 

14 AR402   
أحكام 
 1المعامالت  

2 AR  304  2 - Rules of Transactions 1 AR 402 

15 AR403   
أحكام 
 2المعامالت  

2 AR 402 2 - Rules of Transactions 2 AR 403 

16 AR404    2 فقهيةقواعد AR  304  2 - Juristic Rules AR 404 

17 AR405   2 أصول الفقه AR  304  2 - 
FundamentARs of 

Jurisprudence 
AR 405 

18 AR406   
تشريعات 

 الحدود 
2 AR 203 2 - 

The Legislation of the 
Predetermined 
Punishments 

AR 406 

19 AR 310 
علم الداللة  
 واللسانيات 

2 AR 309 2 - 
Semantics and 

Linguistics 
AR 310 

20 AR 409  2 1عروض AR 202 2 - Prosody 1 AR 409 

21 AR410    2 2عروض AR 409 2 - Prosody 2 AR 410 

22 AR111 
مدخل لعلم  

 البالغة 
2 - 2 - 

Introduction to 
Rhetoric 

AR 111 

23 AR411   2 نقد قديم AR  313  2 - Old Criticism AR 411 

24 AR412   2 نقد حديث AR 411 2 - Recent criticism AR 412 

25 AR413   
أدب الدول  
 المتتابعة

2 AR  313  2 - 
After Abbasid Eras 

Literature 
AR 413 

26 AR414   2 أدب ليبي AR  206  2 - Libyan Literatures AR 414 

27 AR 415  2 1أدب حديث AR  206  2 - Current literatures 1 AR 415 

28 AR 416  2 2أدب حديث AR 415 2 - Current literatures 2 AR 316 

29 AR 417  2 أدب أندلسي AR  206  2 - AndARusia Literatures AR 417 

30 AR 418 2 أدب مقارن AR 416 2 - 
Comparative 
Literatures 

AR 418 

 الساعات ملتطلبات التخرج بالقسم  إجمالي عدد املواد والوحدات وعدد

 عدد الساعات العملي عدد الساعات النظري  عدد الوحدات عدد املواد  املتطلبات  ت

 2 6 8 4 متطلبات الجامعة 1

 4 20 24 11 متطلبات الكلية  2

 4 82 80 31 متطلبات القسم  3

 - 24 24 12 املواد االختيارية  5

 10 132 136 58 متطلبات التخرج 6
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 و الدراسات االسالمية 

   املقررات املقررة على األقسام األخرى   رابعا:

 الخطة الدراسية للقسم 

 اللغة العربيّة والدّراسات اإلسالميّة الخطة الدراسية لبرنامج 

ي
س

را
لد

 ا
صل

لف
ا

 

رر 
مق

 ال
مز

ر
 

 اســـم الـمـقـرر 

ت 
دا

ح
لو

 ا
دد

ع
ت 

عا
سا

 ال
دد

ع
 

توزيع  
 الساعات 

رر
مق

 ال
ع
نو

 

 المتطلبات
 السابقة

ت 
را

ض
حا

لم
ا

 

ت 
نا
ري

تم
ال

 

ي
مل

لع
ا

 

ول
أل
 ا
صل

لف
ا

 

ف
ري

خ
 

AR 107 1نحو   /Grammar 1 4 4 3 1 - 
 تخّصصي 

 - 

AR 108 1فقه العبادات  /Jurisprudence of worship 1 2 2 2 - - 
 تخّصصي 

 - 

AR 109 
 FundamentARs of/ 1 الكتابةأصول 

Writing 1 
2 2 1 1 - 

 
 - تخّصصي 

 متطلبات المقرر الوحدات  اسم المقرر  الرمز  ت
عدد  

الساعات  

 النظري

عدد  

الساعات  

 العملي
Course Name Course # 

1 AR  101  2 - 2    1دراسات قرآنية - Quranic Studies 1 AR 101 

2 AR  102  2    2دراسات قرآنية AR 102 2 - Quranic Studies 2 AR 102 

3 AR  103  2 - 2   1لغة عربية - Arabic Language 1 AR 103 

4 AR  104  2   2لغة عربية AR  100 2 - Arabic Language 2 AR 104 

5 AR105  2   3لغة عربية AR101 2 - Arabic Language 3 AR 105 

6 AR106  2   4لغة عربية AR215 2 - Arabic Language 4 AR 106 

7 AR117 2 - 2 أحكام أسرة - Family Islamic Rules 
AR 117 E  

 

8 CT  406 2 - 2 السيرة النبويّة - 
Biography of the Prophet 

Mohammad 

CT 406 E 

 

9 CT  201  2 - 2 1فقه عبادات - Jurisprudence of Worship 1 

CT 108 

 

1

0 
CT  202  2 2فقه عبادات CT 201 2 - 

Jurisprudence of worship  

2 
CT 201 

1

1 
CT 305  2 - 2 تفسير قصار السّور - 

Exegesis of Short Quranic 

Chapters 
CT 305 

1

2 
CT 308 2 تطبيقات لغويّة AR216 2 - Linguistic Applications CT 307 

     - 24  24 مجموع الوحدات     
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AR 312 
 The science of OriginARity/  علم البديع

(creativity) 
2 2 2 - - 

 تخّصصي 
 - 

AR 112 
 Literaature of the Era of /  1أدب جاهلي

Ignorance (Jahiliah) 1  
2 2 2 - - 

 تخّصصي 

- 

EPsy 100 /عام النّفس العام GenerAR Psychology 2 2 2 - - 
 

 - جامعي 

EPsy 101 
 FundamentARs ofأصول التّربية/ 

Education 
 جامعي  - - 2 2 2

- 

ي 
ان
لث
 ا
صل

لف
ا

 

 
ع
بي
ر

 

AR 113 2/   2 نحو Grammar 4 4 3 1 - 
 تخّصصي 

 

AR107 
 

AR 
114 

 - - Jurisprudence of worship 2 2 4 4/  2فقه العبادات
  تخّصصي 

AR108 

AR 
116 

 FundamentARs of/ 2 الكتابةأصول 
Writing 2 

2 2 1 1 - 
  تخّصصي 

AR109 
 

AR 
115 

 Literaature of the Era of /  2أدب جاهلي
Ignorance (Jahiliah)  2 

2 2 2 - - 
 AR112  تخّصصي 

 

AR 

117 
 - - Family Islamic Rules 2 2 2أحكام األسرة /  

  تخّصصي 
- 

AR 
204 

 The Science of Eloquenceعلم البيان / 
(Diction) 

2 2 2 - - 
 AR  تخّصصي 

312 

EPsy 
203 

 DevelopmentAR /علم النفس االرتقائي
Psychology 

2 2 2 - - 
 EPsy جامعي 

100 

CS 
100 

 Introduction to Computer/  1حاسوب 
Science 1 

2 2 1 1 - 
 جامعي 

- 

ث
ثال

 ال
صل

لف
ا

 

ف
ري

خ
 

AR 
202 

 Grammar 3/   3 نحو
4 4 3 1 - 

 AR  تخّصصي 

113 

AR 

203 

 Jurisprudence of Worship 3 /3فقه العبادات 
2 2 2 - - 

 AR  تخّصصي 

114 

AR 
201 

 Semanticsعلم المعاني/ 
2 2 2 - - 

 AR  تخّصصي 

113 

AR 

205 

 Islamic Literatures 1 / 1أدب إسالمي 
3 4 4 - - 

 تخّصصي 
 

AR 
115 

AR 
301 

 Accidence 1 (Science of /1صرف 
Morphology 1) 2 4 3 1 - 

  AR  تخّصصي 

107 
EL 

100 

 English Language 1 /1 لغة إنجليزيّة
2 2 2 - - 

 جامعي 
- 

EPsy 
202 

 Basics of Curriculums /أسس المناهج
2 2 2 - - 

 EPsy جامعي 
101 

EPsy 
201 

 DevelopmentAR /طرق التدريس العامة
Psychology 

2 2 2 - - 
 EPsy جامعي 

101 

1
ع 
اب
لر

 ا
صل

لف
ا

 

 
ع
بي
ر

 
 

AR 
407  

 Philologyعلم اللسانيات 
2 2 2 - - 

 AR تخّصصي 
309 

AR 
208 

 Grammar 4/   4 نحو
4 4 3 1 - 

 AR  تخّصصي 

202 

AR 
304 

 Jurisprudence of Worship 4 /4فقه العبادات 
2 2 2 - - 

 AR  تخّصصي 

203 

AR 
206 

 Islamic Literatures  2 / 2أدب إسالمي 
2 2 2 - - 

 AR  تخّصصي 
205 
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AR 
209 

 Accidence 2 (Science of /2صرف 
Morphology 2) 2 2 1 1 - 

 AR  تخّصصي 

207 

CS 
101 

 Introduction to Computer/  2حاسوب 
Science 2 2 2 2 1 - 

 CS جامعي 
100 

EPsy 
200 

 EducationARعلم النفس التربوي/ 
Psychology 2 2 2 - - 

 EPsy جامعي 
100 

EL 

 101 
 English Language 2 /2لغة إنجليزيّة 

2 2 2 - - 
 EL  تخّصصي 

100  

AR  ماّدة اختياريّة 
2 2 2 - - 

 AR  تخّصصي 
 

 AR 
 ماّدة اختياريّة

2 2 2 - - 
 AR تخّصصي 

 

س
ام

خ
 ال

صل
لف
ا

 

ف
ري

خ
 

AR 
300 

  Grammar 5/   5 نحو
4  

4 3 1 - 

 AR  تخّصصي 
208 

AR 
204 

 Jurisprudence of Worship 5 2 /5فقه العبادات 

2 2 - - 

 AR  تخّصصي 

304 

AR 

209 

 Accidence 3  (Science of /3صرف 
Morphology 3) 

2 

2 2 - - 

 AR  تخّصصي 

209 

EPsy 

302 
 Measurements andقياس وتقويم/ 

EvARuation 

2 

2 2 - - 

  EPsy جامعي 
200 

EPsy 
 303 

  

 Teaching (Learning)Aids 2 /تعليمية وسائل

2 2 - - 

  EPsy جامعي 
100 

EPsy 
301 

 Research Methods /طرق البحث التّربوي
2 2 2 - - 

 جامعي 
- 

 AR 
 

 2 ماّدة اختياريّة

2 2 - - 

 تخّصصي 
 

AR 
 

 AR 
 

 2 ماّدة اختياريّة

2 2 - - 

 تخّصصي 
 

AR 
 

 AR 
 ماّدة اختياريّة

2 2 2 - - 
 AR تخّصصي 

 

س
اد

س
 ال

صل
لف
ا

 

ع
بي
ر

 
 

AR 
 

 2 ماّدة اختياريّة

2 2 - - 

 تخّصصي 
 

AR 
 

AR 
301 

 Grammar 3 6/   6 نحو

4 3 1 - 

 تخّصصي 
 

AR 

300 

AR 
311 

 Linguistic Practices 2 /تدريبات لغوية

2 1 1 - 

 تخّصصي 
 

AR 

300 

AR 
110 

 Science of Doctrine 1 4 /علم العقيدة

4 4 - - 

 تخّصصي 
 

AR 

304 

AR 302 
 Methods of SpeciAR /طرائق تدريس خاصة

Teaching 
2 

2 2 - - 

 تخّصصي 
 

EPsy 
201 

AR 
 

 2 ماّدة اختياريّة

2 2 - - 

 تخّصصي 
 

AR 
 

AR 
 2 ماّدة اختياريّة

2 2 - - 
 تخّصصي 

 
AR 

AR 
 

 2 ماّدة اختياريّة

2 2 - - 

 تخّصصي 
 

AR 
 

AR 
 

 2 ماّدة اختياريّة

2 2 - - 

 تخّصصي 
 

AR 
 

ل 
ص

لف
ا ال

ع
اب
س

 

ف
ري

خ
 

AR 
204 

 Grammar 4 7/   7 نحو
 

4 3 1 - 

 AR  تخّصصي 
204 

AR تطبيقات لغوية/ Linguistic Applications 2 
2 1 1 - 

 AR  تخّصصي 
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408 300 ،AR 311 
AR 

419 

 Teaching (ARتطبيقات تدريسية )
Applications 

2 

2 2 - - 

 AR  تخّصصي 
302 

EPsy 
401 

 PsychologicAR HeARth 2 /صحة نفسية

2 2 - - 

 EPsy جامعي 
302 

AR 
 

 2 ماّدة اختياريّة

2 2 - - 

 تخّصصي 
 

AR 
 

AR 
 

 2 ماّدة اختياريّة

2 2 - - 

 تخّصصي 
 

AR 
 

AR  تخّصصي  - - 2 2 2 ماّدة اختياريّة  AR  

ل 
ص

لف
ا ال

ن
ام

ث
 

ع
بي
ر

 

AR 
401 

 Graduation Project 4 /مشروع التخرج

4 - - 4 

 تخّصصي 
 

EPsy 301   قبل األكثر  على  ومادتان 

 التخرج 

EPsy 
402 

 Student Teaching 4 /تربية عملية

4 - - 4 

 EPsy 303- EPsy 302 جامعي 
  

 

 التقويم والقياس:

  طرق التقييم 

 مالحظات  النسبة املئوية  تاريخ التقييم )األسبوع(  طرق التقييم ت

 تحريري  % 25 األسبوع الخامس  امتحان نصفي أول  1

 تحريري   % 25 األسبوع العاشر امتحان نصفي ثاني 2

 تحريري  % 50 نهاية الفصل  امتحان نهائي 3

  % 100 درجة 100 املجموع              

 

 جدول التقييم: 

 تاريخ )التقييم( أسلوب التقييم  رقم التقييم

 الخامس األسبوع   تحريري  التقييم األول 

 العاشراألسبوع   تحريري  التقييم الثاني

 نهاية الفصل  تحريري  التقييم النهائي

 نظـام التقييم والتقويم:  (1

بببببببببببببه النظريبة والعمليبة وال يحق لبه دخول االمتحبان النهبائي في أي مبادة  • يجبب على الطبالبب متبابعبة دروسب

بببببببببببببببة غيببابببه فيهببا على   ببببببببببببفر في 25تزيببد نسب االمتحببان النهببائي لتلببك املببادة وال يعفى من    % ويعطى درجببة صب

 احتسابها في معدله.

 تحسب مدة الغياب من بداية الفصل الدراس ي. •

ببببببو هيئة   • ببببببه، وتطبق عقوبة الغياب بعد يقوم عضب ببببببصب ببببببب تخصب التدريس بمتابعة غياب الطالب كل حسب

 اعتمادها من القسم املختص ومجلس الكلية.
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 دليل قسم اللغة العربية

 و الدراسات االسالمية 

ببببببور  • ببببببب املئوية والتقديرات التالية على أن تقرب كسب ببببببيل الطالب في كل مقرر وفق النسب يتم تقدير تحصب

 الدرجة النهائية إلى أقرب عدد صحيح.

 التقدير النسب املئوية أو الرمز 

 ممتاز % فأكثر   85من  

  %  85% إلى أقل من    75من  
ً
 جيد جدا

 جيد %  75% إلى أقل من    65من  

 مقبول  %  65% إلى أقل من    50من  

 ضعيف  %  50% إلى أقل من    35من  

  %  35أقل من  
ً
 ضعيف جدا

   

 في املقرر الدراس ي إذا تحص •
ً
 % من مجموع درجاته في املادة.  50لى نسبة  ARيعد الطالب ناجحا

ببببببنة   • بببببباس أعمال السب ببببببب الدرجة النهائية على أسب بببببب ي على حدة، وتحسب يتم تقييم الطالب في كل مقرر دراسب

 %.  60% ودرجة االمتحان النهائي بنسبة  40بنسبة  

ببببببببببببة   • ببببببببببببم الدراسب ببببببببببببحيح أورار االمتحانات وعليه إعادة أورار اإلجابة لقسب ببببببببببببتاذ املادة تقييم وتمب يتولى أسب

ببببببببل وال يجوز واالمتح ببببببببنة ودرجات نهاية الفصب ببببببببحة من أعمال السب ببببببببخة وا ب ببببببببحوبة بن ب انات بالكلية ممب

 إتالف أورار اإلجابة إال بعد فصلين دراسيين من إعالن النتائج.  

ببببببمح للطالب بدخول اال  • ببببببرة ال يسب بببببب ي خمس عشب ببببببمح  دقيقة  متحان النهائي بعد مضب من بدايته، كما ال يسب

 ت من بدايته.بالخروج من االمتحان قبل مض ي نصف الوق

ببببببببببببم   • ببببببببببببنة واالمتحانات النهائية لرئيس القسب بببببببببببباملة ألعمال السب ببببببببببببتاذ املقرر نتائج االمتحانات شب ببببببببببببلم أسب يسب

 املختص، وذلك خالل أسبوع من تاريخ انتهاء امتحان املقرر.

 التغيب عن االمتحان:  (2

ن يعاد له االمتحان في يعطى درجة صفر في ذلك االمتحان على إعن االمتحان النهائي ألية مادة   إذا تغيب الطالب

 حالة الغياب لظروف قاهرة وبقرار من مجلس الكلية بناء على توصية من القسم املختص.

 مراجعة النتائج:  (3

بببببببببب فيها على أال تزيد  • بببببببببوعية ألورار إجابته في املواد التي رسب يجوز للطالب التقدم بطلب املراجعة املوضب

 التالية:بعن مادتين وفق اإلجراءات والضوابط 

بببببببببببببوعين من إعالن   • ببببببببببببة واالمتحانات خالل مدة ال تزيد عن أسب ببببببببببببم الدراسب أن يقدم طلب املراجعة إلى قسب

 النتيجة النهائية.

ببببببببببببكيبل لجنبة   • ببببببببببببة واالمتحبانات تشب ببببببببببببم الدراسب يتولى عميبد الكليبة أو من ينوب عنبه بنباء على اقتراح من قسب

بببببببباء من هيئة التدريس على األقل، وال   ببببببببتاذ املادة من بينهم املراجعة من ثالثة أعضب ببببببببترط أن يكون أسب يشب

 حسب الالئحة العامة.

ببببببببببببرات والببدروس العلميببة وأداء مببا يطلببب منببه من بحوث وتجببارب أو أورار   على الطببالببب االلتزام بمتببابعببة املحبباضب

 عمل.
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 : حضور االختبارات واالمتحانات (4

 امل جل به في كل فصل والتقيد بما يلي:على كل طالب حضور االختبارات الدورية واالمتحان النهائي للمقرر 

 اصطحاب بطاقة التعريف التي تو ح أنه م جل في ذلك الفصل. •

ببببببببببببطحبباب أي كتبباب أو ورقببة ولو كببانببت خبباليببة من الكتببابببة أو  • يحظر على الطببالببب املتقببدم لالمتحببان اصب

املحمولة   الحاسببات املبرمجة عدا ما يسبمح به أسبتاذ املقرر كما يمنع اصبطحاب أو اسبتخدام الهواتف

 داخل مكان االمتحان.

 يحظر على الطالب التحدث أثناء االمتحانات أو القيام بأي عمل من شأنه اإلخالل بنظام االمتحانات. •

ببببببببببببببادرة من الكليببة أو لجنببة االمتحببانببات   • ببببببببببببير االمتحببانببات واملراقبببة والصب التقيببد بببالتعليمببات املنظمببة لسب

 مالحظات أستاذ املقرر. واملراقبة واملراقبين بقاعة االمتحانات، وكذلك

 بالتشريعات النافذة واملنظمة لسير الدراسة واالمتحانات الصادرة عن جهات االختصاص.  التقيد •

 

 التربية العملية:

اتمام   بعد  أو  الثامن  الفصل  دراسية،  136في  في   وحدة  العملية  التربية  مقرر  بتنزيل  الطالب  يقوم 

 التالية: املنظومة، ويتبع الخطوات  

 يحق للطالب تنزيل مقرر التربية العملية مع مقررين على االكثر.    (1

 . يتم تعيين مشرف تخصص ي للطالب من القسم (2

يقوم الطالب باختيار مدرسة تعليم اساس ي او ثانوي من عدة مدارس يعرضها منسق التربية  (3

 العملية له، ليجري فيها التدريب العملي. 

 اسابيع، يعلن عنها منسق التربية العملية للكلية.  6مدة التربية العملية   (4

يحق للطالب يوم اجازة من مدرسة التدريب العملي، إذا كان عند الطالب مقرر أو مقررين مع   (5

 التربية العملية.  

 يتم تقييم الطالب كما هو مو ح بالجدول التالي:  (6

 النسبة  الدرجة  املشرف 

 % 40 40 التربوي 

 % 50 50 التخصص ي 

 % 10 10 املدرسةمدير 

 % 100 100 املجموع 
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شراف التخصص ي،  ية باستخدام نموذج معد )نموذج اإل يتم تقييم طالب التربية العمل (7

 التربوي، ونموذج تقييم مدير املدرسة للطالب( اإلشراف  نموذج  

ة على الطالب االطالع على دليل التربية العملية، ملعرفة كل ما يتعلق بنظام التربية العمليّ  (8

 . بالكلية، من قوانين ولوائح وتعليمات.

 

 مشروع التخرج: 

مجال   )في  علميا  موضوعا  الطالب  العربّيةيختار  اإلسالمّية أو    اللغة  ويقّد الّدراسات  للقسم (،  مه 

الغرض من وات ومنهجية البحث العلمي المحيح، و كمقترح، ثم يجري عن املوضوع بحثا علميا متتبعا لخط

 مشروع التخرج هو 
ّ
درسها خالل التي بادئ اململفاهيم و االب على إجراء البحوث في مجاله عبر تطبيق تدريب الط

 راسية في القسم. الفصول الّد 

 حيث يتبع الطالب الخطوات التالية: 

 . مع مشرفهيقدم الطالب مقترح البحث بالتعاون  سية،  وحدة درا  138بعد اتمام الطالب   (1

)م (2 دراسيين  التخرج فصلين  مشروع  ومناقشة مشر دة  نهائي  مشروع  السابع،  الفصل  في  مبدئي  وع 

 املشروع في الفصل الثامن(.

شكل لجنة مناقشة املشروع من اعضاء هيئة التدريس، لتقييم املشروع، باستخدام نموذج تقييم ت (3

 مشروع تخرج. 

 

 كاديمي: اإلشراف األ

في   الطالب  العربّية والّدراسات  قسم  عند ت جيل  يتم  اإلسالمّية اللغة  أحد   تعيين،  له، وهو  أكاديمي  مشرف 

 أعضاء هيئة التدريس القارين بالقسم. 

 يقوم املشرف األكاديمي باملهام التالية: 

 ج. شراف على الطالب أكاديميا من الفصل األول إلى التخّر اإل  (1

 .والكلّية  نظام الدراسة واالمتحانات بالقسمعدة الطالب على معرفة اللوائح و مسا (2

 كل فصل دراس ي. في  د الطالب عند تنزيل املقررات الدراسية  ارشا (3

 التوقيع على نماذج االسقاط واالضافة وايقاف القيد.  (4
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 دليل قسم اللغة العربية

 و الدراسات االسالمية 

 كاديمي للطالب كامال، بمساعدة الطالب. لف األاملاالحتفاظ ب (5

وورق (6 الدرجات  كشف  ب حب  الطالب  وتسليمها يلتزم  فصل  كل  في  الدراسية  للمقررات  التنزيل  ة 

 . . كاديميللمشرف األ

 

 نظام التسجيل والدراسة واالمتحانات 
 

 بعض التعريفات المهمة: 
 

 :  المقررات الدراسية (1

ببببببببببببة بع   ببببببببببببفبة التبدرج العلمي املنه ي فيمبا بينهبا، وتكون دراسب ببببببببببببلبة ومتكباملبة ولهبا صب ببببببببببببلسب ببببببببببببيبة متسب املقررات الدراسب

ببببببابقة يتعين اجتيازها بنجاح، وال    على مقررات سب
ً
ببببببا بببببباسب بببببة  املقررات معتمدة أسب ببببببمح للطالب باالنتظام في دراسب يسب

بببببام الكلية  بببببابقة التي يعتمد عليها املقرر املذكور، وتتولى أقسب بببببية السب مقرر ما إال إذا اجتاز بنجاح املقررات الدراسب

بببببببببببم املختص، وعميد  بببببببببببتثنى من ذلك بع  املواد بموافقة رئيس القسب بببببببببببية، ويسب بببببببببببيح ذلك في جداولها الدراسب توضب

 الكلية.

 الفصل الدراسي:   (2

 ل عالفصببل الدراسبب ي فصببالن رئيسببيان وفصببل صببيفي واحد إن وجد، ومدته الزمنية ال تق  
ً
ن سببتة عشببر أسبببوعا

 تدرس على مداها املقررات الدراسية وتدخل من ضمنها فترة االختبارات النهائية.

 الوحدة الدراسية:   (3

بببببببببببوعية التي ال تقل مدتها عن   ببببببببببرة النظرية األسب ببببببببببتين دقيقة أو الدرس العلمي أو امليداني الذي ينفذ هي املحاضب سب

 بمحاضببرتين نظريتين.

 اإلنذار العلمي:   (4

 %.  50هو اإلشعار الذي يوجه إلى الطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى وهو  

 درجة أعمال الفصل:  (5

بببببتوى الطا بببببمل:  هي الدرجة املمنوحة لألعمال التي تبين التغير الذي حدث في مسب ببببب ي وتشب بببببل الدراسب لب خالل الفصب

 االختبارات الشفهية أو العملية أو التقارير أو البحوث أو االختبارات التحريرية، ويخطر الطالب بدرجته.

 االختبار النهائي:   (6

 اختبار في املقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراس ي.    

 الدرجة النهائية:   (7

 
ً
 إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر وتحسب الدرجة من مائة. هي مجموع درجات أعمال الفصل مضافا
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 و الدراسات االسالمية 

 

 التقدير:   (8

 ليها الطالب في أي مقرر.ل عهو وصف للنسبة املئوية أو الرمز األبجدي للدرجة التي حص

 

 المعدل التراكمي:   (9

التحاقه بالكلية ليها الطالب على مجموع الوحدات التي درسها منذ  ل عهو خارج قسمة مجموع النقاط التي حص

 على مجموع الوحدات املقررة لتلك املقررات.

 التقدير العام:   (10

 الجانب العلمي للطالب خالل فترة دراسته في الكلية.و وصف مستوى التغير الذي حدث في  ه

 السجل العلمي:   (11

بببببية برموزها وأرقامها  بببببول الدراسب بببببها في الفصب بببببمل املقررات التي درسب ببببب ي، ويشب بببببير الطالب الدراسب بببببح سب هو بيان يو ب

وعدد وحداتها، والتقديرات، كما يو بح املعدل العلمي، وبيان التقدير العام باإلضبافة إلى املقررات التي عودلت 

 للطالب املنتقل. 

 القبول في البرنامج

 التقدم للبرنامج:

 شروط الالئحة املوحدة للدراسة في التعليم العالي. تحقق   •

 تحقق شروط جامعة طرابلس. •

 البرنامج الدراسيّ 

 متطلبات التخّرج:

 إتمام املقررات الّدراسّية.   •

   قبول الطالب:

الئحة         ووفق  النظاميين،  الطلبة  قبول  على  اإلسالمية  والدراسات  العربية  اللغة  قسم  في  الدراسة  تعتمد 

لى درجة الليسانس في التربية تخصص لغة ل عالتعليم العالي يشترط لقبول من يتقدم للدراسة بالقسم للحصو 

 عربية ودراسات إسالمية الشروط اآلتية:
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 دليل قسم اللغة العربية

 و الدراسات االسالمية 

 على  -أ
ً
الشهادة الثانوية من إحدى املدارس الليبية أو ما يعادلها من الشهادات املعترف أن يكون حاصال

 بها واملعتمدة من وزارة التعليم.

التي تعلنها وتحددها وزارة  -ب النظم   على النسبة املئوية املعتمدة للقبول بالكلية وفق 
ً
أن يكون حاصال

 التعليم.

 بقيم الدين اإلسالمي وأخالقياته. أن يكون املتقدم للدراسة بالجامعة ملتزم -ت
ً
 ا

 على متابعة الدراسة في تخصصه املرغوب. -ث
ً
 صحيا

ً
 أن يكون قادرا

 أن يتعهد بااللتزام بكافة النظم واللوائح والقوانين املعمول بها في الجامعة والكلية.          -ج

ويتم قبول الطلبة الجدد بناء على تنسيب من وزارة التعليم موجه إلى الكلية شريطة أن تنطبق على املتقدم         

 للت جيل بالقسم شروط القبول بكليات التربية. 

ل الط        ن طريق م جل الكلية وقسم الت جيل أو لجنة الكشف األولي ل عالب إلى القسم بنموذج الت جيوُيحوَّ

 بملف يحتوي على ن خة أصلية من استمارة نجاحه من الثانوية أو ما يعادلها صادرة 
ً
للطالب بالكلية ممحوبا

 عن وزارة التعليم. 

 كما يحق لكل طالب وفق الئحة التعليم العالي االنتقال         
ً
من جامعة أخرى إلى القسم شريطة أال يكون مفصوال

جهات   من  معتمدة  األصلية  املستندات  بتقديم  يلتزم  وأن  تأديبية،  أو  علمية  ألسباب  األصلية  جامعته  من 

الشهادة  في   
ً
يكون حاصال ، وأن 

ً
التي درسها سابقا املقررات واملواد  نتائج وتوصيف  االختصاص، محتوية على 

 التي حددتها وزارة التعليم لاللتحار بكليات التربية.   الثانوية على النسبة

ويخضع جميع الطالب املتقدمين للت جيل بالقسم وفق الالئحة ذاتها المتحان قبول )تحريري وشفاهي( من        

قبل لجنة تشكل بقرار من رئيس القسم تشمل جميع فروع القسم )اإلسالميات، اللغويات، األدبيات( خالل فترة 

 املحددة من قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية.القبول  

 بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية إذا تجاوز امتحان القبول بنجاح.        
ً
 ويعد الطالب مقبوال

 نظام الدراسة:

اللغة العربية هي لغة التدريس والتعليم بالقسم، وتكون مدة الدراسة في القسم ثمانية فصول دراسية على          

  صلالفدد الوحدات الدراسية في  قل عتاألقل، موزعة على فصلين دراسيين في السنة )خريف_ ربيع(، ويجب أال  

تقدير ممتاز من   ل علىية ينالها الطالب املتحصوحدة، وال يسمح بتجاوزها إال بتزك   22وحدة، وال تزيد عن    12

 رئيس القسم لقسم الدراسة واالمتحانات بالكلية.
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 10يستثنى من االلتزام بعدد الوحدات الدراسية في كل فصل الطالب الخريجون الذين تكون عدد وحداتهم         

 وحدات على أقص ى تقدير. 

و قسم الدراسة واالمتحانات تحدد فيه التواريخ والخطة الدراسية  وتبدأ الدراسة بقرار من رئاسة الجامعة أ       

 التفصيلية للفصل.

 قواعد التسجيل والحذف واالضافة للمقررات: 

بمجرد اإلعالن عن الخطة التفصيلية للفصل الدراس ي من قبل الجامعة وتنسيق الجدول الدراس ي للمواد        

لية اإلعالن للطلبة عن فتح املنظومة الجامعية والبدء بتجديد بالقسم يتولى قسم الدراسة واالمتحانات بالك

املشرفين  وبإشراف  بالقسم  املنظومة  ومنسق  واالمتحانات  الدراسة  منسق  بمتابعة  املواد  وتنزيل  القيد 

 األكاديميين املتابعين لخطوات تنزيل املواد حتى يتم ذلك بكل يسر وسهولة لجميع الطالب. 

 حسب ما هو مو ح بجدول املقررات، وال         
ً
وعلى الطالب عند تنزيل املواد االلتزام بتنزيل ما يجب دراسته أوال

 يسمح للطالب بتنزيل مقرر مشروط بدراسة مقرر قبله إال بعد تجاوز املقرر األول. 

  مع منسق املنظومة كما يتولى منسق الدراسة واالمتحانات بالقسم بالتنسيق        
ً
متابعة ت جيل بالقسم أيضا

املشاكل   وحلحلة  الكلية  م جل  مع  لهم  القيد  أرقام  ومتابعة صرف  باملنظومة  موادهم  وتنزيل  الجدد  الطلبة 

 والصعوبات التي تواجههم لالنطالر واالنتظام في العملية التعليمية.

للطالب ت جيل وحذف وإضافة املقررات وفق الخطة الدراسية للفصل        املعتمدة وبضوابط وآلية   ويحق 

يعلن عنها ويشرف عليها قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية وبمتابعة منسَقي الدراسة واالمتحانات واملنظومة  

 بالقسم. 

 المواظبة واالعتذار عن الدراسة: 

، ويحدد موعد البدء في حضور املحاضرا       
ً
ت من قبل بإعالن بدء التنزيل يكون الفصل الدراس ي قد بدأ فعليا

الطالب حسب   على جميع 
ً
لزاما للفصل، ويكون  الدراسية  الخطة  بالكلية حسب  الدراسة واالمتحانات  قسم 

الالئحة املنظمة للتعليم العالي حضور املحاضرات والدروس العلمية حسب الجدول الدراس ي املعد لذلك من 

واملراجع املعتمدة في تدريسه، وأداء ما يطلب   القسم، وعدم الغياب، والتواصل مع أساتذتهم ملعرفة املنهج املقرر 

منهم من بحوث وتجارب ومقاالت وأورار عمل، ومعرفة مواعيد االمتحانات النصفية وأدائها في موعدها، وغير 

 ذلك مما تقتضيه العملية التعليمية من الحضور واملواظبة.

عليها        واملواظبة  املحاضرات  حضور  عن  الطالب  غياب  تكرر  في    وإن  االمتحانات  دخول  من  حرمانه  يتم 

 ٪، وال تحسب مدة الغياب املشروع ضمن مدة الغياب. 75املقررات التي يقل حضوره فيها عن  
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 و الدراسات االسالمية 

ملفه من الكلية وحصوله على نتائج مواده         في الدراسة وسحب  للطالب االعتذار عن االستمرار  كما يحق 

 على األقل ما لم  
ً
يخالف اللوائح التنظيمية أو صدر في حقه قرار بالفصل من معتمدة إن درس بالقسم فصال

 املؤسسة التعليمية.

 ايقاف القيد واالنقطاع عن الدراسة:  

وفق الئحة التعليم العالي يجوز للطالب إيقاف قيده خالل شهر من بداية الفصل الدراس ي، ويحق له لظروفه         

لة فترة دراسته بالكلية، على أن يتقدم بنموذج إيقاف القيد  الخاصة أو الطارئة إيقاف قيده لفصلين دراسيين طي

 توقيع مشرفه األكاديمي واعتماد رئيس القسم، وذلك حسب اللوائح التنظيمية  
ً
لقسم الت جيل بالكلية متضمنا

 املعمول بها، وحسب املواعيد املبينة بالخطة الدراسية للفصل.

 من القسم في حال         
ً
، أو لم يقم بإيقاف ويكون الطالب مفصوال

ً
 كامال

ً
 دراسيا

ً
انقطاعه عن الدراسة فصال

 قيده أو تجديده بعد اإليقاف حسب الئحة التعليم العالي. 

 إعادة فتح القيد: 

وفق الئحة التعليم العالي يقوم كل طالب بتجديد قيده بداية كل فصل دراس ي، ويكون ذلك عن طريق حسابه        

 ء في تنزيل مواده وحضور املحاضرات حسب الجدول الدراس ي للقسم. باملنظومة الجامعية، ثم البد

كما يجب على من قام بإيقاف قيده خالل فصل دراس ي بإعادة فتح قيده عن طريق م جل الكلية وقسم        

 الت جيل بالكلية.

 عن الدراسة لسبب غير مشروع ما ل       
ً
م تقبل الكلية وإن لم يقم الطالب بتجديد أو فتح قيده يكن منقطعا

 عذره وتوقف قيده. 

 الفصل من الكلية والعقوبات التأديبية: 

 تحصل علىتقدير ضعيف خالل فصل دراس ي، ويفصل من القسم والكلية إذا    ل علىينذر الطالب إذا تحص       

 تقدير ضعيف لثالثة فصول دراسية متتالية. 

 خالل فصل دراس ي، ويفصل من القسم إذا    تحصل علىوينذر الطالب إذا  
ً
تقدير   تحصل علىتقدير ضعيف جدا

 لفصلين دراسيين متتالين.
ً
 ضعيف جدا

 يشكل مخالفة للقوانين واللوائح واألنظمة املعمول بها في الجامعة،           
ً
ويخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعال

، وتقع املخالفة بارتكاب فعل تحظره القوانين واللوائح أو سواء تم بالفعل داخلها أو في أي مكان من ملحقاتها

التأديب من تاريخ ت جيله بالدراسة وحتى زوال هذه   ألحكام 
ً
االمتناع عن أداء واجب، ويظل الطالب خاضعا

 الصفة عنه سواء بتخرجه أو إلغاء ت جيله.



 

   21 
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 - ما يلي:  وتنقسم املخالفات التأديبية التي ال يجوز للطالب ارتكابها إلى        

 االعتــداء علــى أعضاء هيأة التدريس أو العاملين أو الطالب بالكلية.   –1  

 - يعد من املخالفات االعتداء على أعضاء هيأة التدريس أو العاملين أو الطالب بالكلية ما يلي:       

بببببببذاء.   -أ  الضببببببرب واإليب

 السب أو القذف أو التهديد.   -ب

 اإلهبببببببببببببانبببببببببببببة.   –ج  

الفعل   عتدى عليه أو في غيابه، سواء أن ارتكب بحضور املويتحقق االعتداء سواء تم بصورة علنية أم ال، و        

 كتابة أو مشافهة أو باإلشارة . 

ويعاقب الطالب املرتكب لبع  هذه األفعال أو كلها وفق الئحة التعليم العالي باإليقاف عن الدراسة ملدة ال        

.ل عتق
ً
 ن أربعة فصول دراسية، ويفصل من الكلية إذا عاد لذلك مجددا

ـــــــة. االعتـــ  -2 ــة للكليــــ افـــــق التابعـــــــــ  ـداء علــى األمـــــوال واملر

 - يعد من املخالفات االعتداء على األموال واملرافق التابعة للكلية ما يلي :       

 سرقة األموال واملعدات والكتب وغيبببببببرها مبببببن األشيبببببباء التابعببببة للكليبببببة. -أ

 االحتفاظ بما ُسلم للطالب على سبيبببل اإلعببببببارة أو األمانبببببة وعبببببدم إرجاعبببببببه. -ب

إتالف أو تخريب األدوات واملعدات واألجهزة املعملية التابعة للكلية سواء بتغيرها أو جعلها غير صالحة    -ت

، وسواء تمت ا
ً
 أو جزئيا

ً
 ملخالفة بصورة عمدية أو باإلهماللالستعمال، أو بتغير وجه استعمالها كليا

ويعاقب الطالب املرتكب لبع  هذه األفعال أو كلها وفق الئحة التعليم العالي باإليقاف فصلين دراسيين،         

.
ً
 وتضاعف له العقوبة في حالة العودة الرتكابها مجددا

دفع قيمة األضرار التي أحدثها بأموال  وفي كل األحوال ال يجوز للطالب العودة إلى مواصلة الدراسة إال بعد        

 الجامعة. 

ـــــــة.   –  3 ـــــ ـــــة واالمتحانــــــــات بالكليـ ـــــام الدراســ   اإلخــــــالل بنظــ

 - مخالفات  اإلخالل بنظام سير الدراسة واالمتحانات ما يلي  :يعد من         
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سواء كانت صادرة من الكلية أو الجامعة أو من آية جهة خارج  تزوير اإلفادات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية    -أ

الكلية بما فيها من معامل ،ومكاتب ،وما  الجامعة إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة، أو االنتفاع بمرافق 

 تحويه هذه املرافق من معدات وأجهزة خاصة بالكلية . 

 من  انتحال الشخصية سواء في تحقيق منفعة للفاعل أو لغي  -ب
ً
ره، ويعد انتحال للشخصية دخول الطالب بدال

 له ويخضع للعقوبة ذاتها. 
ً
 طالب آخر في االمتحانات ،ويعد من اتفق معه أو سهل له ذلك شريكا

عن         باإليقاف  ب(  ب  )أ  في  املذكورين  الفعلين  هذين  ارتكب  طالب  كل  يعاقب  العالي  التعليم  الئحة  وحسب 

 إذا عاود وال تزيد عن أربعة فصول دراسية،  ن دراسيين  ن فصليل عالدراسة ملدة ال تق
ً
ويفصل من الدراسة نهائيا

 ارتكابهما. 

 إثارة الفوض ى أو عرقلة سير املحاضرات أو الدروس العلمية بآي صورة كانت.   -ج

مما يتعلق التأثير على األساتذة أو العاملين بالكلية فيما يخص سير الدراسة واالمتحانات أو التقييم أو غيرها    -د

 بالعملية التعليمية.

ويعاقب الطالب مرتكب هذين الفعلين املذكورين في )ج ب د( حسب الئحة التعليم العالي بالحرمان من دخول        

 في املادة التي ارتكب فيها املخالفة. 
ً
، ويعد امتحانه ملغيا

ً
 أو جزئيا

ً
 االمتحانات كليا

أية صورة من الصور، ويعد من قبيل الشروع في الغش مجرد إدخال الغش في االمتحانات أو الشروع فيه ب - هب 

 في إدخالها  
ً
الطالب إلى قاعة االمتحانات كل ما له عالقة باملنهج الدراس ي وموضوع االمتحان ما لم يكن مرخصا

 من قبل لجنة االمتحانات .

ليه في الئحة التعليم العالي بإلغاء ويعاقب الطالب مرتكب هذه املخالفة املذكورة في )هب( كما هو منصوص ع       

 من الكلية إذا عاود الفعل 
ً
نتيجة امتحانه، ويجوز ملجلس التأديب إلغاء امتحانه لفصلين دراسيين، وفصله نهائيا

 واملخالفة ذاتها. 

 ألحكام الئحة التعليم ال  - و  
ً
 عالي. االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو التأديب املشكلة وفقا

 أي مخالفة للوائح والنظم املتعلقة بنظام العمل في الكلية واملرافق التابعة لها ولو كان مقرها خارج الجامعة.  -ز  

وحسب النص بالئحة التعليم العالي يعاقب الطالب املرتكب لهذين الفعلين املذكورين في )و بب ز( بالحرمان        

 ال تزيد عن فصلين دراسيين.من حقوقه، أو اإليقاف عن الدراسة مدة  

 ارتكاب أي سلوك مناٍف لألخالق أو يمس النظام العام أو اآلداب العامة.  -4

 لألخالر والنظام العام واآلداب العامة ما يلي:        
ً
 منافيا

ً
 يعد سلوكا
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الطرف    -أ يكون  الحالة  وفي هذه  املعتدى عليه،  العرض ولو تمت برضا  االعتداء على  في جرائم   
ً
اآلخر شريكا

 الجريمة.

 تعاطي املخدرات واملسكرات والخمور وما في حكمها أو تداولها بأي شكل كان .   -ب

 اقتناء أو تداول األشياء الفا حة أو توزيعها أو عرضها .   -جب

 للشرع وللعرف     -د
ً
والقوانين واللوائح كل ما من شأنه أن يخل بالشرف أو يمس اآلداب العامة واألخالر  وفقا

 النافذة . 

 هب ب خدش الحياء العام. 

وب  الظهور بمظهر غير الئق داخل املؤسسات التعليمية أو إحدى مكوناتها أو ارتداء األزياء املنافية للحشمة أو 

 املبالغة في الزينة.

اإليقاف عن الدراسة ملدة ويعاقب الطالب املرتكب لبع  هذه األفعال أو كلها حسب الئحة التعليم العالي ب        

.ARال تق
ً
 حال العودة الرتكابها مجددا

ً
 ن فصلين دراسيين وال تزيد عن أربعة فصول، ويفصل نهائيا

ويتوجب على عميد الكلية استدعاء ولي أمر الطالب القائم باملخالفة املذكورة في )و(، ولفت نظره إلى سلوكه        

 الطالب على مسلكه توجب االستمرار في إجراءات التأديب.   وتحذيره من مغبة هذا السلوك، وإن أصر

 حرمان الطالب من التقدم إلى االمتحانات طيلة مدة        
ً
ويترتب على اإليقاف عن الدراسة في كل ما ذكر سابقا

 اإليقاف، وال يجوز له االنتقال إلى أية كلية أخرى أثناء مدة سريان العقوبة. 

    وتسري أحكام التأديب        
ً
 أو شريكا

ً
 أصليا

ً
باالتفار على الطالب سواء أقدم على ارتكاب املخالفة بصفته فاعال

 ، ويأخذ الشروع في ارتكاب املخالفة حكم املخالفة التامة.أو التحري  أو املساعدة

لجهات  وفي جميع األحوال إذا شكل سلوك الطالب جريمة جنائية يتوجب على إدارة الكلية أو الجامعة إبالغ ا       

 املختصة بذلك. 

 االختبارات النصفية:

تحدد مواعيد االمتحانات النصفية بالكلية من قبل قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية، ويقوم كل أستاذ        

 باالتفار مع طالبه بتخصيص محاضرة من محاضرة املادة إلجراء االمتحان النصفي في يومها وتوقيتها. 

، في حين يخير في ويلتزم األستاذ خال       
ً
ل الفصل الدراس ي بأداء امتحانين نصفيين للمادة، يكون أحدهما تحريرا

 أو أن يكلف الطالب بورقة عمل أو بحث أو شرح لنص يتعلق 
ً
 أو شفاهيا

ً
إجراء الثاني حسب الحاجة تحريرا

 باملقرر املدروس. 
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 ملنظومة في أعمال السنة للطالب. درجة، ترصد با  50، ومجموعهما  25وتكون درجة كل امتحان من         

 االختبارات النهائية:  

 قبل بداية الفصل الدراس ي        
ً
يحدد موعد االختبارات النهائية للفصل الدراس ي بالخطة الدراسية املعدة مسبقا

ن ما لم يحدث طارئ أو تغيير في املواعيد يعلن عنها قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية، وتشكل لجنة بقرار م

عميد الكلية إلدارة االمتحانات النهائية مهمتها متابعة االمتحانات وتوزيع الطالب واملراقبين على اللجان حسب 

 جدول ومواعيد االمتحان وبمتابعة منسق الدراسة واالمتحانات بالقسم. 

، وتكون درجته من  ويكون االمتحان النهائي بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية في جميع املواد تح       
ً
ريريا

50    
ً
 درجة.   100درجة، ترصد باملنظومة في النهائي، وتكّون مع درجات أعمال السنة مجموعة

 ويلتزم الطالب طيلة فترة االمتحانات بالضوابط والتعليمات اآلتية:       

 االلتزام باملواعيد والتواقيت امل جلة بجدول االمتحانات النهائية. .1

 لحضور إلى الكلية قبل موعد االمتحان بنصف ساعة على األقل. االلتزام با .2

 يمنع دخول قاعة االمتحان قبل بداية موعد االمتحان.  .3

االلتزام بإحضار بطاقة التعريف مجددة القيد أو بطاقة االمتحان املعتمدة وإبرازها ألعضاء اللجنة  .4

 واملراقبين للسماح للطالب بدخول وإجراء االمتحان.

 م اصطحاب أي كتاب أو ورقة داخل قاعات االمتحان.عد .5

يمنع التحدث أثناء االمتحانات أو القيام بأي عمل من شأنه اإلخالل بنظام االمتحانات أو محاولة الغش   .6

 والقيام به.

يمنع إدخال األجهزة اإللكترونية املحمولة وملحقاتها أو أي جهاز يتعارض مع سير االمتحانات بشكل  .7

 طبيعي. 

يمنع الدخول والخروج من قاعة االمتحان بدون إذن من املراقب أو لجنة تسيير االمتحان، كما يمنع  .8

 التدخين أو شرب كل ما هو مخالف للذور العام وخصوصية املكان. 

الدراسة   .9 منسق  أو  االمتحانات  لجنة  عن  تصدر  التي  والتعليمات  بالضوابط  واالمتحانات  االلتزام 

 بالقسم طيلة فترة االمتحانات النهائية.



 

   25 

 

 دليل قسم اللغة العربية

 و الدراسات االسالمية 

االعتداء   .10 أو  التعدي  بالكلية وعدم  االمتحانات واملراقبين واألساتذة  لجنة  أعضاء  احترام وتقدير كل 

، ومن يتجاوز ذلك تطبق عليه النصوص املشار إليها في الئحة التعليم العالي، واملذكورة 
ً
 أو جسديا

ً
عليهم لفظيا

  
ً
 في العقوبات التأديبية. آنفا

ويجوز للجنة املراقبة أو املشرفين على قاعة االمتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعو لالشتباه بأن          

 أو أدوات أو أجهزة لها عالقة باملقرر موضوع االمتحان.
ً
 في حيازته أوراقا

ف تعليمات لجنة االمتحان، أو بدأ في ارتكاب أعمال كما يجوز لهم إخراج الطالب من قاعة االمتحان إذا خال         

 .
ً
 الغش، وفي كل األحوال يعد امتحانه ملغيا

 تغيير المسار:

يحق للطالب تغيير مساره واالنتقال من قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية إلى قسم آخر بالكلية أو        

ل دراسته بالكلية ما لم يتجاوز الفصل الثاني من بداية  االنتقال من األقسام األخرى إلى القسم مرة واحدة خال

 ت جيله، وحسب الخطة والضوابط واملواعيد التي يعلن عنها قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية.

ويخضع الطالب املنتقل إلى قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية المتحان قبول من قبل منسق الدراسة        

 لقسم لتحديد مستواه مع إحضار نتائج مواده معتمدة من القسم املنتقل منه.واالمتحانات با

ويجوز ملنسق الدراسة واالمتحانات بالقسم االستعانة بأي عضو هيئة تدريس بالقسم في إجراء االمتحان،         

 بالقسم إذا تجاوز امتحان القبول بنجاح. 
ً
 ويعد الطالب مقبوال

 صلي والتراكمي وطريقة حسابه: السجل األكاديمي والمعدل الف

 للطالب        
ً
 من أحد أعضاء القسم القارين، الذي بدوره يفتح ملفا

ً
 أكاديميا

ً
يخصص القسم لكل طالب مشرفا

 عليه اسمه ورقم قيده وسنة التحاقه بالقسم، ويحتوي على نتائجه الفصلية وكل نماذجه 
ً
يكون بالقسم مبينا

وإ واإلضافة  كاإلسقاط  به  الطالب،  الخاصة  بدراسة  الخاصة  املالحظات  فيه  وي جل  وتجديده،  القيد  يقاف 

ويتابع مع بداية كل فصل دراس ي تنزيل الطالب ويوجهه ويطلع على مشاكله والعوائق والعقبات التي تعيق دراسته،  

 بأول وتسليمها للمشرف األ
ً
كاديمي الذي وفي املقابل يلتزم  الطالب ب حب نتائج مواده نهاية كل فصل دراس ي أوال

بدوره يقوم بحفظها في ملفه ومتابعة الناقص منها وإبالغ منسق الدراسة واالمتحانات بالقسم بكل نقص في امللف 

 أو تقصير من الطالب. 

 ألسباب خارجية أو إدارية أو علمية أو لم يكلف له مشرف لإلشراف عليه نتيجة         
ً
ومن لم يكن مشرفه حاضرا

عن إرادة القسم يقوم بتسليم ن خة من نتائجه ملنسق الدراسة واالمتحانات بالقسم لبع  الظروف الخارجة  

 لوضعها في ملفه الخاص بذلك ومتابعة املنسق في كل أحواله حتى يتم تكليف مشرف له. 
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ويحسب املتوسط الفصلي للطالب بضرب درجة كل مقرر في عدد وحدات املقرر، ثم يجمع حاصل الضرب        

جموع الوحدات التي درسها الطالب في الفصل الدراس ي، وال تحسب ضمنها املقررات التي تغيب ويقسم على م

 عنها الطالب بعذر مقبول أو التي ان حب منها. 

ويحسب املعدل التراكمي بالطريقة نفسها مع إضافة مجموع الوحدات مع مجموع الدرجات السابقة 

 لدرجات على ناتج عدد الوحدات التراكمية. إلى الوحدات والدرجات الالحقة وقسمة ناتج عدد ا

 : التخرج

يمنح الطالب الدرجة الجامعية األولى الليسانس في التربية تخصص لغة عربية ودراسات إسالمية بعد نجاحه         

في الحد األدنى من املقررات املبينة في الجدول اآلتي، وبلوغه عدد الوحدات املطلوبة للتخرج من القسم، والتزامه  

 ية.  بكل الضوابط واللوائح املعمول بها بالجامعة والكل

القسم ورئيس قسم الدراسة واالمتحانات          التربية وبتصديق من رئيس  كلية  وتصدر شهادة التخرج باسم 

 وم جل الكلية والعميد. 

 التّخّصصيّة التوصيف المصغر للمقررات 

   (:AR 107) 1نحو

ركيبّي للغة العربّية من خالل بناء الجمل وما 
ّ
علم الّنحو هو العلم الذي يهدف إلى إجادة املستوى الت

 الختالف العوامل وتعّدد أحوال الجمل العربّية من حيث الّتقديم والّتأخير 
ً
يتعلق بها من اختالف اإلعراب تبعا

كر والبروز واالستتار. 
ّ
 والحذف والذ

يتعّرف املقرر  هذا  في   وفي  األولى  اللبنة  بوصفها  )الكلمة(  العربية  للجملة  األول  املكّون  على  الب 
ّ
الط

ركيب الّنحوي، وذلك ببيان نوعها من حيث البنية والجنس والنوع، وأحوالها من حيث البناء واإلعراب، كما 
ّ
الت

بدراسة بناء املمنوع   اتيتعرف الطالب على عالمات اإلعراب األصلية والفرعية واألبنية التي تدخلها تلك العالم

 ويدرس ما يعرب إعرابا تقديريا من األسماء واألفعال.  من الصرف تاما.

 (: AR  108) 1فقه العبادات  

 وما يسبقها من طهارة، 
ً
الب من خالله على مفهوم العبادات، وأهدافها، وأحكامها عموما

ّ
يتعّرف الط

على أحكام الحي  والجبيرة، مع الّتعّرف    وامل ح على الخفينفيتعّرف على حقيقة الوضوء والّتيمم والغسل  

 والّنفاس. 

        (: AR 109)  1الكتابة أصول 
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الب من خالل هذا املقرر على تاريخ الكتابة العربّية وتطوّرها، مع إملام باملهارات األساسية  
ّ
يتعّرف الط

مسّية والقمرّية، والّتاء 
ّ
لجودة الكتابة والقراءة، وما يتعلق بذلك من قواعد وضوابط كتابة الهمزات والالم الش

 ة، مع دراسة تطبيقّية على نصوص فصيحة.  املربوطة، والّتاء املبسوطة، وضوابط كتابة األلف اللين

 (: AR  110علم العقيدة )

الب من خالل هذا املقرر على مبادئ علم العقيدة العشرة، وهي تهدف بوجه عام إلى معرفة     
ّ
يتعّرف الط

 املسائل التي ترتكز بها العقائد في الّنفوس. 

   (:AR 112)  1 أدب جاهلي

اإلبداع العربي من النصوص الشعرية؛ ليتعرف الدارس على مصادر  يهدف إلى التعرف على باكورة  

الحياة لى خصائص الشعر الجاهلي من خالل  اللغة األصيلة من فحول الشعراء، كما يتعرف الطالب ع

 االجتماعية والدينية والعقلية في ذلك العصر. 

 (: AR  113) 2نحو 

الب في هذا املقرر على   يتعّرف
ّ
االسم املوصول،  ضمائر، والعلم، واسم اإلشارة، و ال  أنواع املعارف: )  الط

املعّرف بأل، املعرف بالّنداء واملضاف إلى معرفة(، ثّم يشرع في الّتعرف على تركيب الجملة العربّية، فيقف على  و 

 . بتدأ والخبرأسس بناء الجملة، ويبدأ بالجملة االسمّية من خالل دراسة أحوال امل
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 (: AR  114) 2فقه العبادات  

يهدف إلى الّتعرف على أحد أركان اإلسالم وهو الصالة، وذلك بمعرفة مشروعيتها ومنزلتها في اإلسالم،     

 وحكم تركها، وأنواع الّصلوات، وأوقاتها، وشروطها، وفرائضها، وسننها، ومكروهاته، ا وآدابها، ومبطالتها. 

       (: AR 116)  2الكتابة أصول 

الب من مقرر )  ي يء هذا املقرر تتمة ملا درسه   
ّ
( وذلك بتعّرفه على حذف  1 الكتابةو  مهارات القراءةالط

، مع دراسة طرر الفصل والوصل في الكتابة العربّية، والّتعرف على 
ً
 ال خطا

ً
، أو لفظا

ً
 ال لفظا

ً
بع  الحروف خطا

رقيم، ثّم الّتعرف على بع  ألوان الكتابات األدبّية واإلدارّية، ككتابة 
ّ
الّتقارير، واملراسالت، والّسيرة عالمات الت

ائعة ومعالجتها.
ّ
 الذاتّية، واملقالة، مع الوقوف على بع  األخطاء الش

 (: AR 115)  2أدب جاهلي 

يتعرف الطالب من خالل هذا املقرر على قضايا النثر في العصر الجاهلي ومصادره بما تحمله من       

 النثرية.  األلوانخطب وأمثال وحكم ومنافرات وسجع الكهان، مع دراسة نماذج من تلك  

    (:AR 117أحكام األسرة )

كال  وحقور  الّنكاح  من   
ً
بدءا املسلمة  األسرة  تخّص  التي  األحكام  على  خاللها  من  الب 

ّ
الط يتعّرف 

الر، والخلع والّنفقة.  
ّ
 الّزوجين، باإلضافة إلى معرفة أحكام الط

 (: AR 201علم المعاني )

إضمار، يهدف إلى معالجة قضايا نظم العربّية وما يعتريها من تقديم وتأخير، وفصل ووصل، وإظهار و 

 واستفهام ونفي، ومعرفة مطابقة الكالم ملقتض ى الحال، بحسب الوضع اللغوّي.

   (:AR  202) 3نحو 

وما الفعلية والحرفية    الّنواسخ  ة وذلك من خالل الوقوف علىهذا املقرر تتمة لبناء الجملة االسميّ   عدي     

 . نواسخ التي تنصب مفعولين أو أكثر ثم ينتقل الطالب إلى ال  .توثره في املعنى النحوي للجملة
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 (: AR  203) 3فقه العبادات  

حقيقته،        بمعرفة  وذلك  الصيام،  وهو  اإلسالم  أركان  من  آخر  ركن  على  خالله  من  الب 
ّ
الط يتعّرف 

 وأنواعه، وشروطه، وكفارته، وكذلك الّتعّرف على أحكام االعتكاف. 

   (:AR 204علم البيان )

يهدف إلى معرفة داللة الكالم إيضاحا وخفاء بحسب الّداللة العقلّية، من خالل إيراد املعنى الواحد      

 بطرر مختلفة في وضوح الّداللة عليه. 

 (: AR  205) 1أدب إسالمي 

يهدف إلى الوقوف على ما أحدثه اإلسالم من نهضة لغوّية، وما يتضّمنه من نصوص شعرّية ونثرّية بما 

عراء  في  
ّ
ذلك الّنصوص القرآنّية واألحاديث الّنبوّية بما يحمالنه من ذروة الفصاحة والبيان، مع دراسة لبع  الش

 املخضرمين وأثر اإلسالم في شعرهم.

 (: AR  205) 2أدب إسالمي 

املؤثرات يتعّرض لدراسة الحياة السياسّية واالجتماعّية والعقلّية في عصر بني أمية، مع الّتعرف على  

)الخوارج   وائف 
ّ
الط الّنقائ ، وشعراء  كشعراء  عراء، 

ّ
عر والش

ّ
الش في  يعة    -العاّمة 

ّ
مع    - الش الّزبيريين(  شعراء 

عراء. 
ّ
عر والش

ّ
 دراسة لبع  الش

 (: AR 207) 1صرف 

يعتري  يهدف إلى إجادة املستوى البنيوّي للكلمة العربّية من خالل الّتعّرف على الوحدات الّصرفّية وما 

الب على حقيقة علم الّصرف 
ّ
في املعنى، أو املبنى، فيتعّرف الط البنية الّصرفّية من اشتقار ينتج عنه تغّيرات 

فعال من حيث الزيادة والتجرد والمحة واإلعالل  تصريف األ دراسة    وفائدته، ومعرفة أسس امليزان الّصرفّي، مع

 .   ناده للضمير وعند توكيده والتصرف وما يحدث للفعل من تغيرات عند إس  والجمود

 (:  AR 208)    4نحو 

الب في هذا املقرر 
ّ
على خصائص الجملة الفعلية باعتبارها النوع الثاني من أنواع الجملة،    يتعّرف الط

والتقديم  الفاعل،  كالتذكير والتأنيث، وحذف  بالفاعل والفعل  املتعلقة  األساسيين، واألحكام  يميز ركنيها  وما 

)املفعول املطلق، املفعول به، املفعول  والتأخير بينهما، ثّم يتعّرف على تفريعات الجملة الفعلّية من املفاعيل 
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ألجله، املفعول فيه(، وتقدم له في املقرر أنواعها، والفرور بينها في الداللة واإلعراب، وشروط استعمال كل نوع 

 .  ه وأحكامه، ثم يدرس االسثناء أنواعه وأدواتاستعماال صحيحا

 (: AR  209) 2صرف

أو  بالقلب  أو  بالنقل  باإلعالل  تغّير  من  يعتريها  وما  للبنية  الّداخلّي  البناء  على  الب 
ّ
الط يتعّرف  وفيه 

تجرد والزيادة ف على أقسام االسم من حيث البالحذف، كما يتعّرف على الّتغيّرات الخارجّية على البنية، فيتعرّ 

، مع الّتعّرف على املشتقات االسمّية، كاسم الفاعل، واسم صادر واملشتقاتأنواع املويدرس    والجمود واالشتقار

املفعول، والّصفة املشّبهة، وصيغ املبالغة، واسمي الزمان واملكان، واملصدر امليمّي، وأفعل الّتفضيل ................. 

املقصورة واملمدودة وامل  إلخ. األسماء  التثنية والجمع على  أنواع جموع ويطبق حكم  يتعرف على  كما  نقوصة، 

 التكسير. 

 (: AR 210ضوابط الّرواية ) 

نة  الب بعلم مصطلح الحديث، وجهود املحدثين في تنقية األدلة الحديثية، واعتنائهم بالسُّ
ّ
تعريف الط

شريع اإلسالمّي، وبيان املقبول منها واملردود، وما يتفرّع عن  
ّ
انّي من مصادر الت

ّ
 ذلك من أنواع. التي هي املصدر الث

    (: AR 211دراسات في الّسنة ) 

الب في هذا املقّرر طائفة من أحاديث الّنبي املختارة من الّمحيحين، وتشمل الّدراسة تحليل 
ّ
يدرس الط

العاّم للحديث، والّتنويه بالّصور البالغّية املوجودة فيه، ودراسة األحكام  ، وبيان املعني 
ً
 لغوّيا

ً
األلفاظ تحليال

 الفقهّية واستنباط الّدروس املستفادة. 

   (:AR 212علوم القرآن )

 من نزوله وتدوينه وجمعه، مع إملامه بقراءاته     
ً
الب من خالله على تاريخ القرآن الكريم بدءا

ّ
يتعّرف الط

 وتفاسيره. 

 (:AR 213) 1تفسير قرآن 

، ويتعّرف من خالله على 
ً
الب تفسير حزب األعلى كامال

ّ
أسباب نزول الّسور واملناسبات التي يدرس الط

  
ً
، وبيان معاني اآليات، ودراسة الّصور البالغّية، وما ترشد إليه اآليات، تدريبا

ً
 لغويا

ً
بينها، وشرح املفردات شرحا

 على ما درسه في مقرر علوم القرآن من خالل هذا 
ً
لعا
ّ
له على كيفية الّتعامل مع تفسير كتاب هللا العزيز، مط

 الّتفسير. 
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 (: AR  214) 2فسير قرآن ت

 الطريقة ذاتها في مقرر دراسات قرآنية  
ً
الب في هذا املقرر تفسير حزب املجادلة، مّتبعا

ّ
 . 1يدرس الط

   (: AR  300) 5نحو

الب في الّتعّرف على تفريعات الجملتين االسمّية والفعلّية؛ فيقف على األح   
ّ
قة وفيه يشرع الط

ّ
كام املتعل

اإلضافة  الحال وصاحبها  ب وأنواع  الجّر،  وحروف  والعدد،  الّتمييز  أحكام  على  الب 
ّ
الط يتعّرف  كما  وأقسامها، 

 وأحكامها.

   (:AR  301) 6نحو 

يكتسب فيه الطالب معلومات عن إعمال البنى الصرفية في الجملة كاملصادر  واملشتقات، وما يؤدي 

في التركيب والداللة النحوية،   تغيرات  يتعرف الطالب على املفاهيم واملبادئ والقوانين والقواعد و إعمالها من 

أفعل  أسلوب  مجراهما،  جرى  وما  وبئس  نعم  أحكام  التعجب،  كأسلوب  اللغوية:  األساليب  لبع   األساسية 

 التفضيل وأحكامه، أحكام التوابع )التوكيد والنعت والعطف والبدل(،  

   (: AR 302طرائق تدريس خاّصة )

 
ّ
م يجيد أساليب تدريس اللغة العربّية الحديثة، كما تهدف إلى بناء شخصية املعلم وتهدف إلى إعداد معل

بوصفه اللبنة األولى التي تقوم عليها العملية الّتعليمّية. فيتعّرف على اللغة العربية وإمكاناتها، ووظائفها، ومناهج 

بّية من قراءة، وتعبير، وإمالء وخط، مع اللغة في املراحل التّعليمية املختلفة، مع الّتعرف على فروع اللغة العر 

 الّتعّرف على طرر تدريس الّنصوص والبالغة والقواعد.  

 (  : AR  419التطبيقات التدريسية  )

الب بالّتطبيق العملّي والّنظري لفروع مادتّي اللغة العربّية والّدراسات اإلسالمّية  
ّ
من خاللها يقوم الط

ق بطرر الّتدريس. داخل قاعة املحاضرات، مع  
ّ
هنّي والكتابّي، وطرح األسئلة، وكل ما يتعل

ّ
ركيز على الّتحضير الذ

ّ
 الت
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 (: AR 303) 3صرف 

بدراسة موضوعي التصغير  في بنية املفردة وفي نوعها أحيانا  الب على صيغ تركيبية تؤثر 
ّ
يتعّرف الط

على   يتعرف  كما  ...والنسب،  والوقف  واإلدغام  واإلبدال  كاإلعالل  الكلمة  بناء  في  املؤثرة  الصوتية  ،  الظواهر 

 . جوانبه  تداخل علوم اللغة وتعاضدها لدراسة الكالم العربي من جميعويتعرف إلى 

 (: AR 304) 4فقه العبادات   

الب بفريضة الّزكاة، من خالل التعّرف على حقيقتها وشروط وجوبها، وأنواعها من 
ّ
ويهدف إلى إملام الط

 زكاة مال وزروع وأنعام، وتجارة، ونصاب كٍل منها، مع التعّرف على مصارفها وآدابها. 

 (: AR  305) 5فقه العبادات  

الب من خالله على فريضة الحّج ومناسكه، فيقف على مفهومه وشروطه وأركانه، باإلضافة إلى           
ّ
يتعّرف الط

م. 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 معرفة مناسك العمرة وآداب زيارة الّنبي صل

 (: AR 306علم الميراث )

الب على أحكام امليراث، بمعرفة من        
ّ
يرث ومن ال يرث، ونصيب كل وارث  من خالل هذا املقّرر يتعّرف الط

ارع الحكيم. 
ّ
 كما جاء به الش

 (: AR  307) 1تفسير آيات األحكام  

 خ، وتحريم الخبائث، مع 
ّ
ريعة من الّ حر، والن

ّ
الب بتفسير سورة الفاتحة، وموقف الش

ّ
تعريف الط

رعّية بشكل إ
ّ
جمالّي، وفهم تفسير اآليات حفظ جميع اآليات القرآنية املقّررة في املحاضرات، ومعرفة األحكام الش

 بشكل تفصيلّي، ودراسة اللغة والبالغة.

   (:AR  308) 2تفسير آيات األحكام  

الب بتفسير آيات القصاص، والصيام، والّربا، والحّج، وحفظ جميع اآليات القرآنية املقّررة   
ّ
تعريف الط

رعية بشكل إجمالّي، وفهم تفسير اآليات بشكل تفصيلّي، ودراسة اللغة  
ّ
في املحاضرات، مع معرفة األحكام الش

 والبالغة. 
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 (: AR 309علم األصوات )

الب على قضايا الّدرس الّصوتّي من خالل الّتعّرف على طريقة إنتاج الّصوت ببيان    
ّ
ويهدف إلى تعّرف الط

الّصوتّي، فهو   الّسيار  اختالفات خالل  من  يحويه  وما  الّتعرف على   مخرجه وصفاته  إلى  يهدف بصفة عاّمة 

خالل من  اللغوّي  للصوت  والسمعّية  والفيزيائّية  الفسيولوجّية  الفوناتيكي   الجوانب  الّصوتّي  الّدرس  شقّي 

 واإلحاطة بقوانين الّتغّيرات الّصوتّية، واملقاطع، والفونيم والكتابة الّصوتّية، واألبجدّية الّدولّية...   والفونولوجي.

 (: AR 310علم الّداللة والمعاجم ) 

الب على مستوى اللغة الّداللّي من خالل مناهج الّدرس الّدال
ّ
لّي، وما تتضمنه اللغة يهدف إلى تعرف الط

من قضايا داللّية كالّتطور الّداللّي والعالقات الّداللّية للغة العربّية من ترادف وفرور داللّية وتضاد ومشترك 

لغوي، واملناسبة بين اللفظ واملعنى، مع الّتعريج على املدارس الّداللية الحديثة. والّتعرف على املعاجم العربية:  

 ائق البحث فيها. نشأتها، مدارسها، طر 

 (: AR  311تدريبات لغوية )

الب على تحليل اللغة بجميع مستوياتها الّصوتّية والّصرفّية والّنحوّية والّداللّية  
ّ
تهدف إلى تدريب الط

 من خالل نصوص عربّية فصيحة.

 (: AR  312علم البديع )

 يهدف إلى الّتعّرف على وجوه تحسين الكالم بعد مراعاة تطبيقه على مقتض ى الحال ووضوح الّداللة. 

 (: AR  313) 1أدب عباسي 

الب من خالله على األدب العربّي، تاريخه وعوامل نهوضه خالل العصر العباس ي األول، مع  
ّ
يتعّرف الط

والعباسيين، والحياة االجتماعّية والعقلّية، وانعكاس ذلك  الّتعّرف على الحياة السياسّية والّصراع بين األمويين

عراء خالل ذلك العصر. 
ّ
 على الحياة األدبّية، مع دراسة نماذج شعرّية ونثرّية لفحول الش
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 (: AR  313) 2أدب عباسي 

الب  يتعّرف
ّ
الط الحكم،   فيه  مقاليد  على  رك 

ّ
الت استيالء  إبان  السياسّية  الحياة  مظاهر  بع   على 

رف واللهو والّرقيق والجواري والّزهد والّتصّوف، والحياة الفكرّية بما 
ّ
والحياة االجتماعّية املفعمة بالحضارة والت

عر بكل ذلك، مع دراسة ن
ّ
صوص شعرّية من ذلك  فيها من علم ولغة ونقد وتاريخ وتفسير وفلسفة، وتأثر الش

 العصر البن الرومّي وابن املعتز والحالج والبحتري. 

   (:AR  400) 7نحو 

الب خالل هذا املقرر على مجموعة من األساليب املختلفة التي تتألف منها الجملة العربية،  
ّ
يتعّرف الط

وإعطاء تعريفات آلراء وأفكار نحوية . عكيد، وإعراب الفعل املضار ويتعّرف على أسماء األفعال وأحكام نوني الّتو 

مختلفة ملسائل نحوية متعددة، الغرض منها خلق روح التنافس بين الطالب والقدرة على ابداء الرأي املؤسس 

 على قاعدة نحوية قوية دون أي تردد. 

 (: AR 401مشروع التخرج )

يهدف إلى إعداد باحث يستطيع جمع املعلومات وصياغتها في صورة علمّية، من خالل ما تكّون لديه من 

يختار  املقرر  والّتقويم واإلرشاد من خالل أساتذة متخصصين. وفي هذا  املتابعة  مع  دراسته،  معلومات خالل 

الب موضوعا علميا )حسب تخصصه(، ويقدمه كمقترح، ثّم يجري عن املوضوع
ّ
بحثا علميا متتبعا لخطوات    الط

ومنهجية البحث العلمّي المحيح بما في ذلك تحديد املشكلة، جمع البيانات، تحليلها، فائدة البحث، الّدراسات 

الب 
ّ
السابقة عن موضوع البحث، نتائج البحث، الّتوصيات، الخ. والغرض من مشروع الّتخرّج هو تدريب الط

 الّسابقة في الكلّية.  على إجراء البحوث في مجاله عبر تطبي
ّ
 قه ملفاهيم ومبادئ درسها خالل الفصول الّدراسية

   (: AR  402)1 أحكام المعامالت

الب بأحكام معامالت البيوع املختلفة.   
ّ
 تعريف الط

    (:AR 403) 2أحكام المعامالت  

الب بأحكام معامالت الّسلم والبيوع املحظورة.    
ّ
 تعريف الط
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 دليل قسم اللغة العربية

 و الدراسات االسالمية 

 (: AR 404قواعد فقهية )

الب بنشأة القواعد الفقهّية، وتطّورها، وبيان أهّم القواعد الكلّية الكبرى.    
ّ
 تعريف الط

   (:AR 405أصول الفقه )

كيفّية استنباط األحكام الشرعّية من مصادر األحكام املّتفق عليها من     إلى معرفة  يهدف هذا املقّرر 

ها نحو، العرف، واالستحسان، واملصالح املرسلة، كتاب، وسنة، وإجماع، وقياس، وكذلك املصادر املختلف علي 

 ونحو ذلك. 

 (: AR  406تشريعات الحدود )

وبين  بينه  للفرر  وبيانا  العقوبات،  نظام  في  اإلسالمّي  شريع 
ّ
الت بسماحة  الب 

ّ
للط تعريفا  املقّرر  هذا 

التشريعات الوضعّية، واستجالء للحكم واملصالح التي شّرعت ألجلها تلك العقوبات، وذلك من خالل دراسة  

 بع  الجرائم والعقوبات املقررة لها. 

         (:AR  407) فقه اللغةعلم 

يهدف إلى تعّرف الطالب على نشأة اللغات اإلنسانّية والنظريات اللغوّية التي دارت حول نشأتها، وعالقة 

اللغة بغيرها من العلوم، مع التعّرف على الفصائل اللغوّية ومكانة اللغة العربية من اللغات الّسامّية، وأن يتعّرف  

ر بين هذه املصطلحات من حيث التسمية، ويدرك الطالب على مستويات التحليل اللساني بصفة عامة، ويفر 

املدارس  اللسانيات وبين  مناهج  بين  الفكر، ويميز  في  اللغة  أثر  االتصال، ويستخلص  بين وسائل  اللغة  مكانة 

الب على 
ّ
اللسانية ويميز أي مناهج البحث املستخدمة في مجال اللغويات بصفة عامة. كما يهدف إلى تعّرف الط

ّية كالّنحت واالشتقار والّتعريب، وما ينضوي تحته من مسميات كالدخيل واملولد والعامي بع  املسائل اللغو 

 والتفريق بينهم وأراء العلماء في تلك املسائل. 

 (: AR 408تطبيقات لغوية )

تهدف إلى تنمية امللكة الكالمّية لدى دارس ّي العربّية من خالل تطبيق ما تّم التعرف عليه من مستويات     

 اللغة العربّية. 
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 دليل قسم اللغة العربية

 و الدراسات االسالمية 

 (: AR 409) 1عروض

الّتفعيالت   ومعرفة  العروضّية،  الكتابة  وأسس  العروض  علم  بمفهوم  الب 
ّ
الط تعريف  إلى  ويهدف 

العروضّية، والّتعّرف على املصطلحات األساسّية لعلم العروض، ومعرفة طريقة تقطيع األبيات الشعرّية، مع 

 الّتعّرف على الّدوائر العروضّية.

 (: AR 410) 2عروض 

ويل والخفيف وغيرها، 
ّ
الب البحور الشعرّية املتنوعة كالوافر والكامل والبسيط والط

ّ
وفيه يدرس الط

الب على مفهوم القافية وعيوبها. 
ّ
 مع معرفة مصطلحات الّزحاف والعلل، كما يتعّرف الط

 : AR (411نقد قديم )

القديم،   الّنقد  مدارس وطرر ومناهج  الّتعّرف على  إلى  اإلسالمّي    يهدف  الجاهلّي والعصر  العصر  في 

اللفظ واملعنى،  ائكة كقضية 
ّ
الش الّنقدية  القضايا  الّتعّرف على بع   مع  العباس ّي،  األموّي والعصر  والعصر 

بع والّصنعة، والّسرقات األدبّية، مع الّتعريج على أعالم الّنقاد القدماء.
ّ
 والط

 (: AR 412نقد حديث )

لممارسة الّنقدّية في العصر الحديث، ودراسة العالقة بين بداية املمارسة عبارة عن دراسة تاريخّية ل

الب على بع  القضايا الّنقدّية، مع تدعيم مناقشة هذه 
ّ
النقدّية الحديثة والّنقد األدبّي الغربّي، ويتعّرف الط

 املوضوعات والقضايا بنصوص إبداعّية من أجناس اآلداب املختلفة.

 (: RA  413أدب الدول المتتابعة )

رر اإلسالمّي قبل الغزو الصليبّي، وذلك من خالل الّتعّرف 
ّ
الب في هذا املقّرر على حال الش

ّ
يتعّرف الط

عرّية والّنثرّية، 
ّ
على الحالة السياسّية واالجتماعّية وانعكاس ذلك على الحياة األدبّية من خالل املوضوعات الش

ب بن الّزبير، مع دراسة نماذج مع الّتعرف على أهم سمات هذا العصر والّتعّرف ع
ّ
لى أعالمه كالبوصيري واملهذ

 شعرّية ونثرّية في هذا العصر. 
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 دليل قسم اللغة العربية

 و الدراسات االسالمية 

 (: AR  414أدب ليبي )

عراء واألدباء    
ّ
الش تعّرفه على  في بالده، وذلك من خالل  األدبّية  الّنهضة  الب على 

ّ
الط تعّرف  إلى  يهدف 

األدب العربّي بوجه عام، كما يتعّرف الّدارس على الخصائص الليبيين وما تركوه من آثار خالدة أسهمت في إثراء 

 الفنّية لألدب الليبّي. 

 (: AR 415) 1أدب حديث  

الب على الّنهضة األدبّية في العصر الحديث من تعليم وصحافة ومسرح وترجمة ومجامع  
ّ
وفيه يقف الط

ل أدبّية، مع الّتعّرف على املدارس األدبية الحديثة وشعرائها في  
ّ
جميع األقطار العربّية، مع إطاللة على نصوص تمث

 هذه املدارس.

 (: AR  416) 2 أدب حديث  

الب من خالله على الّنثر األدبّي في العصر الحديث بمعرفة خصائصه الفنّية ورواده، مع  
ّ
يتعّرف الط

 دراسة فنّية للمقالة والقصة والّرواية وأدب السيرة. 

 (: AR  417أدب أندلسي )

الب على األدب العربّي في بالد األندلس، والّتعّرف على الحياة االجتماعّية والّسياسّية يهدف  
ّ
إلى تعّرف الط

والعقلّية، وما يحمله األدب األندلس ّي من تجديد في املعاني واألساليب واأللفاظ واألغراض، مع الّتعّرف على بع   

عر والّنثر في ذلك العصر، مع نصوص شعرّية ون
ّ
 ثرّية.أعالم الش

 (: AR 418أدب مقارن )

تعريف    مع  وجوده،  على  املعينة  والعوامل  ونشأته  املقارن  األدب  بمفهوم  الب 
ّ
الط تعريف  إلى  يهدف 

 الّدارس بصلة األدب العربّي باآلداب الغربّية للوقوف على جوانب الّتأثير والّتأثر بين اآلداب املختلفة. 

 )متطلبات الكلّيّة(لتّربويّة مقررات التوصيف مصغّر ل

 (: 100EPsyالعام )علم النفس 

ومدراسه،   وأهميته،  وأهدافه،  وموضوعه،  وتاريخه،  النفس  علم  بماهية  الطالب  تعريف  إلى:  املقرر  يهدف 

وسلوك الكائن الحي بصفة عامة، وتبصيرهم   تلفة في تفسير السلوك بصفة خاصة،ومناهجه، ونظرياته املخ

 اك. بتطور قدرات األفراد العقلية، وقدراتهم على التعلم واإلدر 

 (: 101EPsyأصول التربية )

يتناول املقرر مفهوم التربية وفلسفتها من خالل دراسة تاريخية لتطور األفكار والنظريات التربوية املختلفة. كما 

 يتناول أيضا بع  القيم واالتجاهات األساسية لعمليات التربية وعالقتها بمجاالت الحياة املختلفة في املجتمع. 
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 دليل قسم اللغة العربية

 و الدراسات االسالمية 

 (: EPsy 200  (ئي  علم النفس االرتقا

املعلم من بببببب  بببببالب الطب تمكين  إلى  بببببائي أو علم النفس النمو  النفس االرتقب مقرر علم  بببببدف  بببببة مفهوم النمو   يهب معرفب

بببببة النمو في الكائن الحي في املراحل املختلفةبووظائفه وعالقته  بببببافة إلى  التعلم، ومعرفة أهمية دراسب معرفة  باإلضب

 .مراحل النمو لدى اإلنسان منذ بداية نشأته وحتى نهاية وجودهالخصائص السيكولوجية لكل مرحلة من  

 (:EPsy 201) طرق التدريس العامة

إلى ببببذا املقرر  ببببدف هب ببببايير   :يهب ببببدريس. والتعرف على أهم املعب ببببة ومفهوم التب ببببة عن طبيعب بببباء املتعلم فكرة نظريب إعطب

وأبعاد شببخصببيته. كما يهدف إلى تزويد واملبادئ األسبباسببية لعملية التدريس الجيد. وأهم خصببائص املعلم الجيد  

 .املتعلم بأهم املبادئ العامة الستراتيجيات التدريس وما ينبغي مراعاته خالل تطبيقها

 :(EPsy 202) أسس المناهج

بببذا املقرر إلى تمكين املتعلم من التمييز بين االتجبببباهببببات التقليببببديببببة والحببببديثببببة ملفهوم املنهج، وتعريفببببه   :يهببببدف هب

ببببببببببببس التي يقوم عليهبا املنهج في مراحبل التعليم   ببببببببببببفتبه منظومبة ودور املعلم فيهبا.  وكبذلبك األسب ببببببببببببر املنهج بصب بعنباصب

 .املختلفة وخاصة مرحلة التعليم األساس ي وتعريف املتعلم ببع  التنظيمات املنهجية

 (:EPsy 203) علم النفس التربوي

ببببببببببببعى إلى تحقيق عبدة أهبداف منهب التعرف على مفهومبه وأهميتبه وأهبدافبه وأهم املفباهيم واملببادئ ذات  ا، املقرر يسب

بببببروطها .3 التعرف على طرر البحث في علم النفس التربوي  .2 .العالقة به التعرف على  .4 .فهم عملية التعلم وشب

ببببببببببببتفادة منها في املوقف التعليمينظريات التعلم وكيفية    .املقارنة بين نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية .5 .االسب

بببببببببببببببة  .7 .الوعي بببببأهميببببة انتقببببال أثر التعلم جراء عمليببببة التعلم .6 ببباصب ببباء والقببببدرات الخب بببذكب التعرف على مفهوم الب

بببببببببببببببا .8 .والفرور الفرديبببة والعوامبببل املؤثرة فيهمبببا ب الطالب مفببباهيم حولهبببا  التعرف على مفهوم البببدافعيبببة وإكسب

ببببببببببتثارتها لديهم ببببببببببيلية .9 .وكيفية اسب بببببببببباب الطلبة مهارة التقويم التربوي وبناء االختبارات التحصب توظيف   .10 إكسب

 .املعارف واملفاهيم التربوية النفسية لخدمة العملية التربوية
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 دليل قسم اللغة العربية

 و الدراسات االسالمية 

  (: EPsy 301طرق البحث ) 

إلي املقرر  بببببدف  بببببة وتنفهم الطالب للتطور   يهب للمعرفب ببببباريعي  العلمي،التب بببببدراتهم على التفكير  قب بببببة  من    ميب وتمكينهم 

بببببببكالت، وتكوين اتجاهات إيجابية لديهم حول أهمية البحث العلمي. كما   بببببببتخدام الطريقة العلمية في حل املشب اسب

 .  يهدف إلى فهم الطالب ألنواع البحوث في العلوم التربوية والنفسية

  :(EPsy 302)القياس والتقويم التربوي  

بببببببببار بوظائفه،   :يهدف املقرر إلى بببببببببتبصب ببببببببب ي التربوي، واالسب بببببببببس القياس والتقويم النفسب اإلدراك العميق ملفاهيم وأسب

ببببببببببببس واملهببارات النظريببة والتطبيقيببة الالزمببة   ببببببببببببببا اإلملببام ببباألسب ودوره املؤثر في كببل مكونببات العمليببة التعليميببة. أيضب

ببببتوى الكفاية املهنية،  إلعداد االختبارات وتطبيقها وتحليل نتائجها وتقويمها ، بما يعين على جودة األداء ورفع مسب

 .وخصوصا في ميدان اختبارات التحصيل الدراس ي بأنواعها

 (:EPsy 303) وسائل تعليمية 

ببببببببببببره وعالقبة ذلبك ببالتعليم والتعلم،  :يهبدف املقرر إلى بببببببببببببال ومراحلبه، وعنباصب تعريف املتعلم بمفهوم عمليبة االتصب

بببنيفاتها، وأسببببس إعدادها واسببببتخدامها بشببببكل  ومفهوم الوسببببيلة    لتطورها التاريعي. وأنواعها وتصب
ً
التعليمية وفقا

 .فعال لتحسين عملية التعلم والتعليم

  (:EPsy 401الصحة النفسية )

تزويد املتعلم باملعلومات النظرية والعملية التي تمكنه من رفع مستوى  . 1دف مقرر المحة النفسية إلى  يه

تزويد   .3 . إدراك العالقة بين التوافق النفس ي للمتعلم ومستوى تحصيله الدراس ي .2 . النفسيةالمحة  

املتعلمين باملعلومات الخاصة باإلرشاد النفس ي والتوجيه التربوي من خالل التعرف على طبيعة املشاكل 

ية وسبل تشخيصها التعرف على أسباب االنحرافات السلوك  .4 . النفسية واالنحرافات السلوكية العامة

  ا.وعالجه

 (:EPsy 402)  التربية العملية

 إلى واقع ميبببداني. حيبببث يقوم  
ً
ببا ببببببببببببببة للطبببالبببب بتطبيق مبببا درس نظريب الهبببدف من التربيبببة العمليبببة هو إتببباحبببة الفرصب

بببببة.. كما تتاح  بببببات ذوي االحتياجات الخاصب بببببسب بببببة التدريس في رياض االطفال، أو املدارس، أو مؤسب الطالب بممارسب

بببات التعليمية بببسب ببباهدة نماذج حقيقية )داخل املؤسب بببتفادة منها في إعداد الدرس للطالب عبر هذا املقرر مشب ( لالسب

 من أركان برامج إعداد املعلمين، وتدريبهم،  بشببكل نموذجي و القيام بتدريسببه،  
ً
 أسبباسببيا

ً
وتعد التربية العملية ركنا

بببببببببببببة النظريبة في الكليبة. وهي املعيبار الحقيقي   فينظر إليهبا على أنهبا برنبامج متكبامبل يوازي في أهميتبه برنبامج البدراسب

   .  نجاح برنامج اإلعداد، حيث يتم من خاللها الربط بين النظرية والتطبيق  للحكم على مدى

 

 

 توصيف مصغر لمتطلبات الجامعة 
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 دليل قسم اللغة العربية

 و الدراسات االسالمية 

 

     (:EL 100) 1لغة إنجليزية  

يهدف هذا املقرر إلى إعطاء الطالب نبذة عن قواعد اللغة اإلنجليزية كأدوات النكرة واملعرفة والضبببمائر وبع  

ببببببببببببهلبة كبالتحيبة والتهنئبة  األزمنبة  كمبا يهبدف إلى  ببببببببببببتخبدام الجمبل السب تزويبد الطبالبب بمهبارة املحبادثبة حيبث يببدأ بباسب

ن المببحة والعمر وغيرها كذلك تنمية مهارة القراءة  بإعطاء الطالب قطع بسببيطة وفقرات لقراءتها  ل عوالسببؤا

ببببببببببببطلحبات التي  بببببببببببببافبة إلى بع  املصب ببببببببببببتخبدمهبا  وفهمهبا كمبا يهبدف إلى تعليم الطبالبب الكتباببة واإلمالء بباإلضب قبد يسب

 الطالب في مجال تخصصه.

    (:EL 101) 2لغة إنجليزية   

ببببببببببببه الطبالبب في مقرر لغبة إنجليزيبة   ، كمبا يهبدف إلى زيبادة معرفبة الطبالبب 1يعبد هبذا املقرر امتبدادا وتكملبة ملبا درسب

بببببتخدام   بببببفات واألحوال كذلك تنمية مهارة املحادثة باسب بببببمية والصب بقواعد اللغة اإلنجليزية بإعطائه الجمل االسب

بببببببببببببل كبالتعبارف والتحبدث عن ببببببببببببتعمبالهبا خبارج الفصب بببببببببببببافبة  إلى االهتمبام  الجمبل التي يمكن اسب الهويبة وغيرهبا بباإلضب

بجانب القراءة عن طريق قراءة قطع متقدمة ومعرفة معاني الكلمات وحفظ كتابتها ثم ينتقل الطالب إلى مهارة  

 كذلك  
ً
بببياء التي أمام الطالب كتابيا الكتابة حيث يتم التعريف بكيفية كتابة الجمل والفقرات والتعبير عن األشب

 ا له من أهمية في اللغة اإلنجليزية باإلضافة إلى إعطائه املزيد من املصطلحات.  تعليمه الترقيم مل

  (:CS 100)  1حاسوب

 –أنواع الحواسبببيب  –األسبببباب الرئيسبببية السبببتخدم الحاسبببوب   -الحواسبببيب في حياتنا : اسبببتخدامات الحاسبببوب

لغة الحواسبيب  –مصبطلحات علمية خاصبة بالحاسبوب  –كيف تعمل الحواسبيب  –نظام الحاسبوب ومكوناته 

بببببببببري إلى أنظمة أخرى وبالعكس   بببببببببابية بالنظام   –وأنظمة العد ومثيلها والتحويل من النظام العشب العمليات الحسب

ببببببببببكي   -الثنائي منها الجمع والطرح ببببببببببفرة   األسب ببببببببببفير وشب ببببببببببوب الداخلية   -التشب املعالج  –لوحة األم   –مكونات الحاسب

ببببببابات واملنطق وحدات الح -الدقيق ببببببية وأنواعها والذاكرة الثانوية وأنواعها  –سب وحدات القياس  -الذاكرة الرئيسب

تراسبببببل   –برمجيات الحاسبببببوب   -أجهزة اإلدخال واإلخراج وأنواعها  -نواقل البيانات وأنواعها    -السبببببرعة والذاكرة

ببببايا حاسبببببوبية ومقدمة في تطبيقات الحاسبببببوب   -البيانات ومعرفة شببببببكات الحاسبببببوب   ببببوص  قضب مثل محرر النصب

Word. 

  (:CS 101) 2حاسوب  

  - الدفتر –الرسببام   –النوافذ واسببتخداماتها   -مقدمة سببريعة عن الحواسببيب ونظام تشببغيلها والبرامج التطبيقية  

 عمليا.    Power Pointوبرنامج العرض التقدمي   Excelوالبرنامج    Wordواستخدام البرامج التطبيقية  

 

 

 مقررات على األقسام األخرى لتوصيف مصغّر ل

 ( AR 103) 1عربية   لغة 
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 دليل قسم اللغة العربية

 و الدراسات االسالمية 

: ساعة نظريّة، وساعة عمليّة، حيث يقوم الطالب بتطبيق القواعد وخاّصة أصول ساعتان أسبوعياالّزمن 

 الكتابة أثناء المحاضرة،   

 الكلمة: معناها، وأقسامها.  -

 عالمات االسم والفعل والحرف. -

 . أنواع الفعل  ،أنواع االسم -

 املفتوحة.التاء  التاء املربوطة و  -

 الحروف املتقاربة. الفرر بين   -

في أول الكلمة، والوصل( التعريف، طريقة الرسم، النطق، املوقع، األصالة  الهمزة   - )القطع  االبتدائية 

 والزيادة، املواضع، قاعدة التمييز بين نوعي الهمزة. 

تطبيقات عامة على مفردات املقرر من خالل نصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية، وعيون الشعر  -

 تخرج أسئلة االمتحانات عننصوص  عشرة يقل عددها عن    والنثر، على أال 
ّ
 . ها ، يلزم الطالب بها، على أال

نصف درجة االمتحان    لها  . تعطىالقطع املدروسة خالل الفصلمن    المتحان العملي يكون بإمالء قطعةا -

 النهائي. 

 

 والقراءة الكتابة ومشاكل أخطاء ومعالجة  السبورة على  للكتابة الطلبة  توجيه التطبيق أثناء )ويراعى

 عنها(.  أفكار النصوص والتعبير توجيهم لفهم وكذلك الشائعة،

 ( AR 104)  2عربية  لغة

الّزمن ساعتان أسبوعيا: ساعة نظريّة، وساعة عمليّة، حيث يقوم الطالب بتطبيق القواعد وخاّصة أصول 

 الكتابة أثناء المحاضرة،   

 البناء واإلعراب، واملبني من األسماء واألفعال والحروف. -

 أحوال األعراب، وعالماته األصلية والفرعية.  -

 تطبيقات على الهمزة االبتدائية.  -

 الهمزة املتوسطة واملتطرفة. أحكام   -

 األلف اللينة.  -

 ، صياغته، نماذجه: طلب جامعي، وظيفة، نقل، سلفة...  محتوياتهالكتابة اإلدارية: الطلب،   -

تطبيقات عامة على مفردات املقرر من خالل نصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية، وعيون الشعر  -

 تخرج أسئلة االمتحانات عنها ،  نصوص  عشرة يقل عددها عن    على أال ،  روالنث
ّ
 . يلزم الطالب بها، على أال

نصف درجة االمتحان    لها  . تعطىالقطع املدروسة خالل الفصلمن    المتحان العملي يكون بإمالء قطعةا -

 النهائي. 
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 دليل قسم اللغة العربية

 و الدراسات االسالمية 

 والقراءة الكتابة ومشاكل أخطاء ومعالجة السبورة على للكتابة الطلبة توجيه  التطبيق أثناء )ويراعى  

 عنها(.  أفكار النصوص والتعبير توجيهم لفهم وكذلك الشائعة،

 ( AR 105) 3عربية   لغة 

الّزمن ساعتان أسبوعيا: ساعة نظريّة، وساعة عمليّة، حيث يقوم الطالب بتطبيق القواعد وخاّصة أصول 

 الكتابة أثناء المحاضرة،   

 .الجملة الفعلية -

 أحكام العدد. -

 حذف وزيادة بع  الحروف.  -

 تطبيقات في أحكام الهمزة.  -

 عالمات الترقيم. -

 الكشف في املعاجم.  -

 وكتابة الطلبات بشكل خاص، مع التطبيق على طريقة كتابة طلبات العمل النموذجية. كتابة التقارير،   -

 تطبيقات عامة على مفردات املقرر من خالل نصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية، وعيون الشعر  -

 ، وتكون االمتحانات من غير هذه الّنصوص.نصوص  عشرة يقل عددها عن    ، على أال روالنث

 نصف درجة االمتحان النهائي.   وتعطى لهااملدروس.   غيركون بإمالء قطعة من  االمتحان العملي ي -

)ويراعى أثناء التطبيق توجيه الطالب للكتابة على السبورة، ومعالجة أخطاء ومشاكل الكتابة والقراءة 

 عنها(.  النصوص والتعبير  الشائعة، وكذلك توجيههم لفهم أفكار
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 دليل قسم اللغة العربية

 و الدراسات االسالمية 

 ( AR 106)   4عربية   لغة 

الّزمن ساعتان أسبوعيا: ساعة نظريّة، وساعة عمليّة، حيث يقوم الطالب بتطبيق القواعد وخاّصة أصول 

 الكتابة أثناء المحاضرة،   

 .الجملة االسمية -

 تطبيقات في أحكام العدد.  -

 أسلوب االستفهام. -

 الفصل والوصل. -

 معرفة كتابة الرسائل بشكل عام. -

 القواعد اإلمالئية، وعالمات الترقيم.تطبيقات على ما سبق دراسته من   -

 بع  األخطاء الشائعة. -

 التعرف على الفوائد اإلمالئية واللغوية. -

بببببببرقيم   - بببببببات التب بببببببتخدام عالمب بببببببة واسب بببببببث اللغب بببببببن حيب بببببببليم مب بببببببئلة سب بببببببوذج أسب بببببببداد نمب بببببببة إعب بببببببى كيفيب بببببببدريبات علب تب

 املناسبة.

 تدريبات على كتابة األعداد بالحروف.  -

 ل نصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية، وعيون الشعر تطبيقات عامة على مفردات املقرر من خال -

 ، وتكون االمتحانات من غير هذه الّنصوص.نصوص  عشرة ، على أال يقل عددها عن  روالنث

 نصف درجة االمتحان النهائي.   وتعطى لهااملدروس.   غيراالمتحان العملي يكون بإمالء قطعة من   -

)ويراعى أثناء التطبيق توجيه الطالب للكتابة على السبورة، ومعالجة أخطاء ومشاكل الكتابة والقراءة   

 عنها(.  الشائعة، وكذلك توجيههم لفهم أفكار النصوص والتعبير

 ( AR 101)لغير المتخصصين 1دراسات قرآنية

 اآلتي:الفصل األول: يدرس الطلبة في الفصل جانب العقيدة وذلك على النحو  

 بيان معنى الدين وحاجة الناس إليه .  -أ  -

 أهم خصائص الدين اإلسالمي .

 اإليمان والعمل .   -

 زيادة اإليمان ونقصانه .   -

 سلب اإليمان .   -
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 دليل قسم اللغة العربية

 و الدراسات االسالمية 

 أركان اإليمان .   -

 اإليمان  باهلل تعالى.   -أوال

 وجود هللا والدليل عليه    -

 معنى توحيد هللا .   -

 صفات هللا تعالى .   -

 أسماء هللا الحسنى .   -

 اإليمان باملالئكة : حقيقتهم ، وصفاتهم ، ووظائفهم .   - ثانيا

 اإليمان بالكتب السماوية و التعريف بها .   – ثالثا

 اإليمان بالرسل :   -رابعا

 الفرر بين النبي و الرسول .   -

 النبوة نعمة .   -

 عدد الرسل .   -

 أولو العزم .   -

 الصفات الواجبة للرسل .   -

 .   -صلي هللا عليه وسلم   - بينا محمدفضل ن  -

 عموم رسالته و أنه خاتم النبيين .   -

 وجوب محبته .  -

 املقياس الذي تعرف به محبته .   -

 اإليمان باليوم األخر .   -خامسا

 عالمات الساعة الصغرى و الكبرى .   -

 أحوال العالم األخر :   -
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 دليل قسم اللغة العربية

 و الدراسات االسالمية 

 العرض - شفاعةال  - الحشر  - البعث  -النفخ في الصور   - أحوال املوت و البرزخ

 النار.   -الجنة  - الصراط  - الحوض  -امليزان  -والحساب

 اإليمان بالقضاء و القدر.   - سادسا

 معنى القضاء و القدر .   -

 معنى اإليمان بالقدر .   -

 ثمرة اإليمان بالقدر .   -

 الرضا بالقدر ال ينافي األخذ باألسباب .   -

 ضالل . اإلنسان مسئول عن أفعاله و االحتجاج بالقدر    -

 ( AR 102) لغير المتخصصين  2 دراسات قرآنية

 يدرس الطلبة في هدا الفصل جانب العبادات وتشمل الدراسة ما يلي :   -الفصل الثاني : 

 العبادات مفهومها و أهدافها.  -

 الطهارة تعريفها وأقسامها و حكمها.   -

 األعيان الطاهرة واألعيان النجسة .   -

 ماال يجوز . ما يجوز أكله و لبسه و    -

 أحكامها. املياه أقسامها و   -

 و نواقضه.   تحباته، و مكروها ته،الوضوء: تعريفه ، و شروطه ، و فرائضه ، و سننه ، و مس   -

 امل ح علي الخفين .   -

 أنواعه.فرائضه، وسننه، ومستحباته، و ، و وشروطه  ،الغسل: موجباته  -

 األكبر. ر التي يمنع منها الحدث األصغر و األمو   -

 النفاس. الحي  و   -

 امل ح علي الجبيرة.   -
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 دليل قسم اللغة العربية

 و الدراسات االسالمية 

 .قضه نوا، و همستحباتو   ،انه، وسننهأرك، و شروطه، و التيمم: أسبابه  -

 ، و مبطالتها. و سننها ،، وشروطها، و فرائضهاأوقاتها  :الصالة  -

 ( AR 117أحكام األسرة لغير المتخصصين: )

النكاح وحقور كال يتعرف الطالب من خاللها على األحكام التي تخص األسرة املسلمة بد       من 
ً
ءا

 ، والخلع والنفقة . باإلضافة إلى معرفة أحكام الطالر،  الزوجين

 ( CT 108) لغير المتخصصين  1فقه عبادات  

معلم   تعريف طالب قسم  إلى  املقرر  التطوع، صالة يهدف  تاركها، صالة  الصالة وحكم  فصل بمشروعية 

 ، وكيفية قضاء الصالة.  الجماعة وأحكامها

 ( CT 201) لغير المتخصصين  2فقه عبادات  

 يهدف املقرر إلى تعريف طالب قسم معلم فصل بالصيام والزكاة والحج.

 ( CT  305)  المتخصصينتفسير قصار الّسور لغير  

البياني والعلمي، تنمية  إلى فهم الطالب لآليات وإتقان تالوتها، تفسير اآليات وبيان اإلعجاز  يهدف املقرر 

 مهارات الطلبة اللفظية والتفكيرية.

 (CT 406 E) السيرة النّبويّة لغير المتخصصين

وسبلم؛ السبتخالص الدروس التربوية واألخالقية يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بسبيرة النبي صبلى هللا عليه  

والسبلوكية، والتأسب ي بسبيرة النبي العطرة، فهو قدوة املربين واملعلمين، ومربي األجيال ومعلمي الناس الخير، 

 والطالب املعلم أشد الناس حاجة إلى معرفة هذه الدروس واألخالر والقيم السلوكية العالية.

  (  CT  307) نتطبيقات لغويّة لغير المتخصصي

يهدف إلى تنمية مهارات الطالب القرائية والكتابية من خالل تعرفه على مخارج األصوات العربية وصفاتها، 

والحركات وحروف املد والفرر بينها، والتمرن على التقطيع الصوتي للمفردات العربية، ومعرفة الالم الشمسية  

التاء املربوطة والتاء املفت وحة وكيفية التفريق بينهما، ومعرفة التنوين، وأنواع والالم القمرية، وبيان الفرر بين 

الجملة في اللغة العربية، مع التطبيق على ما درس في باب الهمزة وعلى عالمات الترقيم، وتشكيل الحروف داخل 

 الكلمة.  
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