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مقررات القسم 

المقررات العامة، وتشمل:
متطلبات الجامعة (8 وحدات) :وهي مواد إجبارية على جميع طلبة الكلية

وهي :لغة إنجليزية 1،لغة إنجليزية 2،حاسوب1،حاسوب2. 
 متطلبات الكلية:(المواد التربوية) (24 وحدة): وهي إجبارية على جميع طلبة

الكلية: علم النفس العام، أصول التربية، علم النفس التربوي، طرق التدريس،
العامة، أسس المناهج، علم النفس االرتقائي، طرق البحث التربوي، قياس

وتقويم، وسائل تعليمية، صحة نفسية، تربية عملية. 
متطلبات القسم (80 وحدة)، وتشمل :

المواد اإللزامية :نحو 1، فقه العبادات1، أصول الكتابة1، أدب جاهلي1، نحو2،
فقه العبادات2، أدب جاهلي2، أصول الكتابة2، أحكام األسرة، علم البديع،
نحو 3، فقه العبادات3، علم البيان، أدب صدر اإلسالم 1،أدب صدر اإلسالم2،

علم المعاني، صرف ١، نحو4، صرف 2، نحو5، نحو6، طرائق تدريس خاصة،
صرف3، تدريبات لغوية، فقه العبادات4، فقه العبادات5، علم العقيدة،

تطبيقات تدريسية AR, نحو 7،تطبيقات لغوية، مشروع التخرج. 
المواد االختيارية (24 وحدة) : ضوابط رواية، دراسات في السنة، علوم القرآن،

دراسات قرآنية1، دراسات قرآنية 2، علم الميراث، تفسير آيات األحكام 1،
تفسير آيات األحكام 2،علم األصوات، علم فقه اللغة، أحكام المعامالت

1،أحكام المعامالت2، قواعد فقهية، أصول الفقه، تشريعات الحدود، علم
الداللة، علم اللسانيات العامة، علم العروض، أدب عباسي1، أدب عباسي2،

نقد قديم، نقد حديث، أدب الدول المتتابعة، أدب ليبي، أدب حديث1، أدب
حديث2، أدب أندلسي، أدب مقارن. 

أوال-القارون: 
 .أ.د.مصطفى علي الجهاني، أ. د. علي
سليمان الزوبي، أ. محمد عمر الشريف، د.
سناء عبدالرحمن مازن، د. نجاة عمار
الهمالي، د. عبدالسالم سليمان األطرش، د.
مبروكة الهاشمي البوعيشي، د. خيرية
خليفة الجفائري، د. حسين محمد عمران، د.
إيناس محمد شلوف، د. علي البهلول حسن،
د. إبراهيم عبدهللا سويسي، د. ناهد عبد
الدائم ااباجقني، د. إمهيدي سعد نجم، د.
كلثوم رمضان ارحيمة، د. تهاني مفتاح راشد،
د. ليلى عبدالرزاق الزقوزي، أ.نعيمة محمد
الجطالوي، أ. أحمد عبدالحميد الضبع، أ. هاجر
عبدالقادر دخيل، أ. أبوبكر الصديق القروي، أ.
منال إمحمد الحافي، أ. إبتسام على ساسي،
أ. زينب خليل البقال، أ. أحمد علي ناجي،

أ.محمد حسين بلحاج. 

ثانيا-الموفدون:
 .م. عبدالرحمن عبدهللا الترهوني

 
ثالثا-أستاذا الشرف:

 .د.عامر محمد جابر، د. سالم بشير
المرادي

أعضاء هيئة التدريس بالقسم

 .

إجمالي المواد والوحدات والساعات
لمتطلبات التخرج

المتطلبات.                     ع المواد.      ع الوحدات.  ع الساعات النظرية.  ع الساعات العملية
 متطلبات الجامعة                4                      8.                         6                                2
 متطلبا االكلية                     11                   24                       20.                               4
 المواد اإللزامية                   33                   80                       76                                4

 المواد االختيارية                  12                   24                       20                                 - 
 متطلبات التخرج                   50                  136                    132                              10

 



رسالة القسم:

خلق جيل من معلمي اللغة العربية والدراسات اإلسالمية
واٍع وقادر على اإلسهام في بناء الوطن بكفاءة واقتدار،

من خالل تكوين الشخصية العربية المسلمة علميا وتربويا
وسلوكيا في ظل ما يواجهه العالم من تغيرات وتقلبات

خطيرة تقتضي إعداد األجيال القادرة على التعامل مع
تلك المعطيات بشكل إيجابي وبناء. 

نبذة عن القسم:
قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية من األقسام
العريقة، افتتح منذ إنشاء معهد إعداد المعلمين عام
1996، وكان يمنح للطالب دبلوما عاليا، وما إن ضم المعهد
إلى كلية التربية بجامعة طرابلس عام 2005 حتى شكلت
لجنة تعديل المقررات بالكلية لتناسب الدرجة الجديدة التي
تمنح للخريج، وهي درجة الليسانس، وهو يغذي المنطقة
الوسطى والشرقية من مدينة طرابلس بتخريج المعلمين
األكفاء لمرحلة التعليم المتوسط، والباحثين الذين أنهوا
مراحل التعليم العليا؛ فصاروا أعضاء هيئة تدريس في

الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا. 

تكون مدة الدراسة في القسم ثمانية فصول دراسية
على األقل، موزعة على فصلين دراسيين في السنة
(خريف وربيع) ويجب أال تقل عدد الوحدات الدراسية
في الفصل عن 12 وحدة، وال تزيد عن 22 وحدة، وال
يسمح بتجاوزها إال بتزكية ينالها الطالب المتحصل
على تقدير ممتاز من رئيس قسم الدراسة
واالمتحانات بالكلية.،ويستثنى من االلتزام بعدد
الوحدات الخريجون الذين تكون عدد وحداتهم 10

وحدات على أقصى تقدير. 
 وتبد االدراسة بقرار من رئاسة الجامعة أو قسم
الدراسة واالمتحانات تحدد فيه الخطة الزمنية

التفصيلي للفصل. 

رؤية القسم:

يسعى القسم إلى رفع كفاءة دارسي اللغة العربية في
مجال التعليم، بتكوين بيئة تعليمية مؤهلة، ويسعى
الفتتاح شعبة للدراسات العليا، لإلسهام في تخريج
أساتذة من حملة المؤهالت العليا (ماجستير، ودكتوراه). 

 أهداف القسم :

إعداد المعلم إعدادا جيدا بجميع المهارات
والخبرات المتعلقة باللغة العربّية وآدابها والتربية
اإلسالمّية، التي تمكنه من تدريسها بطريقة
سهلة ميسرة مع المحافظة على أصالتها؛
للنهوض بمهام تدريس هذين المجالين في

المؤسسات التعليمّية.   
تزويد االطالب بالمبادئ االجتماعّية والروحّية
وبالقيم العربّية واإلسالمّية الخالدة التي تقوم

عليها حياة المجتمع. 
 تمكين الطالب من االتصال بالتراث األدبّي واللغوّي
واإلسالمّي في عصوره المختلفة، وتمّثله، والتزّود
من قيمه الخلقّية واالجتماعّية والفنّية بما يالئم

مجتمعنا العربّي واإلسالمّي. 
 ربط الدارسين بلغتهم وتمكينهم من امتالك

ناصيتها، فهي لغة ديننا وقرآننا. 
ّقة بين العامية  تقوية ألسنة الطّالب بتضييق الش�

واللغة الفصحى. 
 تنمية قدرة الطالب على القراءة وفهمه للمقروء
فهما واسعا، وتمييزه بين األفكار الجوهرية،
وتكوينه لألحكام النقدّية عليه، وانتفاعه به في

حياته العملّية. 
 تنمية قدرة الطالب على التعبير عّما يقرؤه
بأسلوبه الخاّص، وتعيين العناصر األساسّية في

الموضوع. 
 تمكين الطالب من التزّود بالمعارف اإلسالمّية
ومسائل الشريعة، وكل ما يتصل بالثقافة
اإلسالمّية المعاصرة تحصينا لذواتهم أوال، وتمكينا
لهم من توعية اآلخرين في مواجهة المشكالت
الّشخصّية واالجتماعّية، والّتصدي للقضايا

المعاصرة الكبرى. 
اإلسهام في مراجعة الّنشاط العلمّي والّثقافّي
للجامعة، باإلشراف على بحوث مؤتمراتها
ومنشوراتها، ومراجعتها من الّناحّية اللغوّية، حتى

تنشر سليمة من األخطاء. 
 العمل على وجود بيئة وعالقات عمل تعزز روح

االنتماء للقسم وللكلية وللمجتمع. 
 ترسيخ ونشر أسس ومفاهيم وممارسات الجودة

بين كل منتسبي القسم
 االستفادة القصوى من اإلمكانيات التي توفرها

الوسائل التقنية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات. 
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نظام الدراسة في القسم:

الشهادة الممنوحة لخريجي القسم:شروط القبول للدراسة في القسم:

أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك
 أن تكون الشهادة مطابقة لشروط الئحة الجامعة

فيما يخص التقديرات. 
 اجتياز امتحان القبول للقسم المتضمن المقابلة

الشفهّية والكتابّية. 
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يمنح الطالب درجة الليسانس في اللغة العربّية
والدراسات اإلسالمّية، على أن يستكمل (136) وحدة،

و(142) ساعة دراسّية. 

سوق العمل:

المؤسسات التعليمّية ما قبل الجامعة بمراحلها
المختلفة. 

 المؤسسات والمكاتب والصحف والمجالت التي
تحتاج إلى مدّقق لغوّي. 

 القنوات اإلعالمّية الفضائّية، التي تحتاج إلى
مذيعين يتمّيزون بلغة سليمة. 
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خدمات الدعم الطالبّي:

يقدم القسم للطالب بطاقة تعريف تمّكنه من دخول
المكتبة المركزّية للجامعة، والمستوصف الجامعّي،

واستعمال البريد المصّور المركزّي. 


