
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رؤيــــــة القسم  

تحقيق التفوق األكاديمي والبحثي بين األقسام المناظرة في     

اللغة العربية تنهل   تخريج كوادر علمية وبحثية متخصصة في

 العلم من منابعه في أمهات كتب التراث .

 رســــالة القسم 

وثيقة الصلة بالتراث    تخريج كوادر متفوقة في علوم العربية    

بالبحث   واالرتقاء  حديثة،  تعليمية  بطرق  العربي،  اللغوي 

 العلمي، لخدمة المجتمع والبيئة المحلية. 

 القسم   أهــداف 

يرتقي    إعداد - العربية  في علوم  متفوقة  مخرجات 

 . بها الوطن

اللغوي - العلمي  البحث  المكتبة  اء  إلثر  تشجيع 

المجتمع  العربية  مشكالت  حل  في  واإلسهام   ،

 بالمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية .

 .جتمع للمتخصصين في اللغة العربيةسد حاجة الم -

 تحسين مستوى األداء األكاديمي واإلداري بالقسم. -

 قيم القسم  

على  - المحافظة  باب  من  العربية  اللغة  على  المحافظة 

 بمصادر التشريع في ديننا الحنيف.صلة وثيقة 

 اإلخالص في العمل . -

 قوة االنتماء للمؤسسة.  -

في   - واإليجابية  والموضوعية  العلمية  باألمانة  التحلي 

 البحث العلمي. 

 العمل بروح الفريق  -

المعامالت   - جميع  وفي  التقييم  في  والشفافية  النزاهة 

 . اإلدارية

 

 القسم الفرص الوظيفية المتاحة أمام خريجي  

قسم اللغة العربية يهدف إلى تخريج كوادر قادرة على    

العربية   اللغة  في  المتخصصين  من  المجتمع  سد حاجة 

 المؤهلين علميا وتربويا . 

العلمي    البحث  بمهمة  للقيام  القسم خريجيه  يؤهل  كما 

 في مجال اللغة العربية . 

 

 مقررات القسم 
 مواد السنة األولى 

 عدد الوحدات  رمز المادة  اسم المادة 

 RA101 2 1القرآن الكريم

 RA111 4 1نحو

 RA112 2 1صرف

 RA121 2 األدب الجاهلي 

 RA123 2 علم المعاني 

 RA113 2 اللسانيات 

 RA131 2 أصول الكتابة العربية 

 RA116 2 1علم العروض والقافية

 RA132 2 المصادر والمراجع 

 RA102 2 العقيدة 

 GS115 2 اللغة اإلنجليزية 

 RA133 2 مناهج البحث 

 GS114 2 أصول التربية 

 GS113 2 علم النفس العام 

 30 مجموع الوحدات 
 

 مواد السنة الثانية 

 عدد الوحدات  رمز المادة  اسم المادة 

 RA201 2 2القرآن الكريم

 RA211 4 2نحو

 RA212 2 2صرف

 RA213 2 الصوتيات 

 RA214 2 فقه اللغة 

 RA223 2 علم البيان 

 RA221 2 أدب صدر اإلسالم واألموي 

 RA215 2 المدارس النحوية 

 RA216 2 2علم العروض والقافية

 RA202 2 1فقه العبادات

 RA203 2 1تفسير القرآن

 GS213 2 علم النفس التربوي 

 GS212 2 طرق التدريس العامة 

 GS214 2 أسس المناهج 

 30 مجموع الوحدات 
 

 

 

 

 

 لثة مواد السنة الثا

 الوحدات عدد  رمز المادة  اسم المادة 

 RA311 4 3نحو

 RA312 2 3صرف

 RA323 2 علم البديع 

 RA313 2 1تدريبات لغوية 

 RA314 2 علم الداللة 

 RA321 2 األدب العباسي 

 RA322 2 األدب األندلسي 

 RA324 2 النقد القديم 

 RA325 2 تحليل النص 

 RA302 2 2فقه العبادات

 RA303 2 2تفسير القرآن

 GS311 2 الحاسوب 

 GS312 2 طرق التدريس الخاصة 

 GS313 2 الوسائل التعليمية 

 30 مجموع الوحدات 
 

 مواد السنة الرابعة 

 عدد الوحدات  رمز المادة  اسم المادة 

 RA411 4 4نحو

 RA413 2 2  تدريبات لغوية

 RA414 2 علم األسلوب 

 RA415 4 تطبيقات لغوية 

 RA424 2 النقد الحديث 

 RA421 2 األدب الحديث 

 RA423 2 أدب الدول المتتابعة 

 RA422 2 أدب مقارن

 RA416 2 توجيه القراءات 

 RA403 2 3 تفسير القرآن

 RA404 2 مشروع التخرج 

 RA405 4 التربية العملية 

 30 مجموع الوحدات 

 تاجوراء  –قسم اللغة العربية / كلية العلوم الشرعية 
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الطالب   • الدراسة يفصل  في  االستمرار  من  حقه  وينتهي 

 الحاالت التالية :  بالكلية في

  نهاية أي من   في  إذا حصل على تقديـــر عام ضعيف جدا   •

 السنتين األوليين. 

إذا رسب سنتين دراسيتين متتاليتين أيا  كان متوسط تقديره   •

 العام . 

إذا انقطع عن الدراسة دون سبب مشروع مدة سنة دراسية   •

 كاملة.

المقررة  إذا • الدراسة  مدة  )  استنفد  سنوات  بالالئحة  خمس 

 . (دراسية

الطالب   • يكون  أن  أعاله  المذكورة  الحاالت  في  ويستوي 

 . ُمنتسبا  أو ُمعادا تنسيبه للدراسة بالكلية

 

 

 

 شروط القبول بالقسم 
 ما يلي:  يشترط لقبول من يتقدم للدراسة بالقسم

العامة أو الشرعية،   الثانويةأن يكون حاصال  على الشهادة   •

ما الجهة    أو  من  بها  المعترف  الشهادات  من  يعادلهما 

 المختصة.

 . أن يكون حاصال  على تقدير عام جيد جدا على األقل •

  حسب ما   -أن يجتاز امتحان القبول أو المقابلــة الشخصية •

 . -يقرره مجلس الكلية

 . أن يكون قادرا  صحيا  على متابعة الدراسة بالكلية •

إذا كان المتقدم للدراسة من غير الليبيين، يشترط فيه أن  •

الدراسة، وأن    يكون مقيما  بليبيا إقامة اعتيادية طيلة مدة

معمول    هو  يسدد نفقات الدراسة والرسوم المقررة وفقا  لما

 به في الجامعات الليبية، وأن يكون متقنا للغة العربية. 

لل • القبول  عند  األصلية  المستندات  يقدم  في  أن  بما  دراسة 

)شهادة الميالد، شهادة حسن السيرة والسلوك، شهادة  ذلك:  

 الخلو من السوابق، الشهادة الصحية، الرقم الوطني(. 

ب • اإلخالل  عدم  بالجامعات  مع  والتعلّم  الدراسة  شروط 

الكلية عدد مجلس حدد  يدراسي  عامقبل بداية كل الليبية و 

  تها قدريناسب  للدراسة بها بما الطالب الذين يمكن قبولهم

 . المتاحة  االستيعابية

 قبول الطالب منتقل ضوابط  

الطالب   قبول  إحدى    نتقالميجوز  األخرى  من  إذا  الجامعات 

 الشروط التالية :  توفرت فيه

 استيفاء شروط القبول للدراسة بالكلية سالفة الذكر  -

طالب النقل  الكلية    القسم و  م مستندات أصلية معتمدة منيتقد -

المقررات التي درسها ومفرداتها وعدد   فيها  توضح  ، منها

وأن تتضمن مستنداته    والنتيجة النهائية لكل مقرر،   وحداتها

استمارة أصلية إلتمام المرحلة الثانوية العامة أو   وثيقة أو 

 . أو ما يعادلها الشرعية

طالب   - الجامعة  أو  بالكلية  الدراسة  من  مفصوال   يكون  أال 

 .النقل منها

قد   - يكون  الدراسية  أال  الوحدات  نصف  من  أكثر  اجتاز 

إليه المنتقل  التخصص  في  اإلجازة  لنيل  قدم  وت  .المقررة 

الكلية   مسجل  إلى  االنتقال  الطلبات  أجل  يتجاوز    خالل 

 . أسبوعين من بدء الدراسة

 

 قسم اللغة العربية   
 بسم هللا الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على من أوتي جوامع الكلم وأفضل من 

 نطق بلغة الضاد النبي الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين.

على أفضل اللغات  يفخر قسم اللغة العربية بقيامه         

تلك اللغة التي هزمت جحافل الزمن واحتفظت ، وأشرفها

 الكريم ازدادت فضال بنزول القرآنو ،حتى اليومبخواصها 

 بلسان عربي مبين, فامتازت على غيرها من اللغات بأنها ال

تصح صالة مسلم إال إذا قرأ القرآن بالعربية , فكان تعلم قدر 

 هذامنها واجبا على كل مسلم, وليس للغة من اللغات مثل 

 . الفضل 

الوزاري  قرارناء على الب -بفضل هللا– أنشئ القسم            

ع بداية شرع في استقبال الطالب مم، و2020( لسنة 108) رقم

 ،( سنوات4، ومدة الدراسة به )م2021-2020العام الدراسي 

( وحدة 120، بمجموع )مقررا  ( 54يدرس الطالب خاللها )

بعدها على درجة الليسانس في العلوم دراسية، يتحصل الطالب 

 .الشرعية تخصص لغة عربية

هو قسم اللغة العربية بكلية العلوم الشرعية ويسر و

في  ،هأن يرحب بزوارالطالب  أبنائه استقباليشرع أبوابه في 

وجود نخبة علمية مميزة من أعضاء هيئة التدريس به، 

الوطن  واضعين نصب أعيننا تحقيق التفوق واإلسهام في رقي

 ونهضته، سائلين هللا التوفيق والسداد واإلخالص في العمل .

 

 

 مجاالت العمل: 

  يشتغل  أن العربية اللغة قسم من الخريج الطالب يستطيع

 : منها عدة،  مجاالت في التخرج بعد

والخاصة في وطننا    العامة  المدارس في  بالتعليم    التدريس   مجال  -1

 . الحبيب

 . بها الناطقين لغير العربية اللغة تدريس -2

والمصارف،  الدولة  مؤسسات  في  اللغوي  التدقيق  -3 كالقضاء،   ،

 . وغيرها

 .  والبحثية الجامعية واألطروحات والرسائل البحوث تدقيق -4

 . والمسموعة المرئية واإلذاعات اإلعالم -5

بالفصحى    الخطابة  -6 المحلية  واإللقاء  والمحافل  بالمساجد 

 .  واإلقليمية

 .  والعكس األخرى اللغات  إلى العربية اللغة من الترجمة -7

 .اإلمالء وفي العربية اللغوية العلوم في دورات إعطاء -8

  اختيار الطالب المتفوق بعد تخّرجه معيدا  بالقسم.      -9

  العليا   دراسته  يواصل  أن  تخرجه  بعد  للطالب  يمكن  كما

  الجامعات   أو  الليبية  الجامعات  في  سواء(  الدكتوراه  أو   الماجستير)

  الجهات   قبل  من  العلمية  شهادته  معادلة  إلى  الحاجة   دون  الدولية 

 .  المسؤولة

 


