عذد أعضبء هيئت التذريس ببلكليت:

عدد أعضاء هٌئة التدرٌس بمسم اللغة العربٌة ( 63عضوا) ,وهنان
أعضاء آخرون موفدون للدراسة بالخارج.
عدد أعضاء هٌئة التدرٌس بمسم الدراسات اإلسالمٌة ( 63عضوا),
وهنان أعضاء آخرون موفدون للدراسة بالخارج.
عدد أعضاء هٌئة التدرٌس بمسم الدراسات المرآنٌة ( 40أعضاء).

عذد طلبت الكليت:

 6ـــ منالشة الرسالة منالشة علمٌة علنٌة من لبل لجنة تشكل بمرار ٌصدر
من رئٌس الجامعة.

 للمزٌد من االطالع ٌنظر مولع الكلٌة وصفحتها على الفٌس
بون (كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بالجامعة
األسمرية) ودلٌل الطالب ودلٌل أعضاء هٌئة التدرٌس ودلٌل
الكلٌة.

عدد الطلبة بمسم اللغة العربٌة  36طالبة.
عدد الطلبة بمسم الدراسات اإلسالمٌة  861طالبة.
عدد الطلبة بمسم الدراسات المرآنٌة  40طالبة.

شروط التخرج

هتطلببث إمتبم الذرجت اجلبهعيت األوىل (الليسبنس).

ٌتحصل الطالب على شهادة اللٌسانس وذلن بعد نجاحه فً امتحانات
المواد الدراسٌة بالفصول الدراسٌة الثمانٌة بالشروط اآلتٌة:
 -8إتمام إجراءات التسجٌل أو تجدٌد المٌد فً بداٌة كل فصل دراسً وفك
الشروط.
-6الحصول على درجة ( ) 04درجة من مجموع درجات الممرر
الدراسً الواحد.
-6المواظبة على الحضور بالنسبة للطالب النظامً ,ما لم ٌصدر بحمه
لرار بالفصل بسبب االنمطاع عن الدراسة بدون سبب مشروع ,أو
بالحرمان لمخالفته للنظم واللوائح المعمول بها داخل الكلٌة ,وٌتحصل
الطالب على شهادة اللٌسانس من كلٌة اللغة العربٌة والدراسات اإلسالمٌة
من أحد ألسامها.

هتطلببث إمتبم الذرجت اجلبهعيت الثبنيت (املبجستري).

اجلبهعت األمسريت اإلسالهيت
كليت اللغت العربيت والذراسبث اإلسالهيت

كليت اللغت العربيت والذراسبث اإلسالهيت
يف سطىر

متنح الشهبدة بعذ إمتبم املتقذم دراسته للوتطلببث

اآلتيت:

 8ـــ اجتٌاز مرحلة الدراسة ( الدبلوم ) التً تتكون من فصلٌن بحصوله
على درجة  %30فً كـل مادة وبمعدل تراكمً .%60
 6ـــ إعداد األطروحة أو الرسالة العلمٌة فً مجال تخصصه فً الولت
المحدد.

إعداد وتنسيق  /أ .فاطمة ع ّمار غ ّموقة

كليت اللغت العربيت والذراسبث اإلسالهيت
هً إحدى كلٌات الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة بدولة لٌبٌا ,وتُعد امتداداً
ألصلها التارٌخً المتمثل فً الزاوٌة األسمرٌة التً وضع أولى لبناتها
الشٌخ عبد السالم األسمري فً العمد الثانً من المرن الثامن الهجري,
األمر الذي ٌضفً علٌها البعد التارٌخً والحضاري وهو ما ٌمٌزها عن
غٌرها من المؤسسات .وتمع كلٌة اللغة العربٌة والدراسات اإلسالمٌة على
طرٌك المدخل الشرلً لمدٌنة زلٌتن فً الجهة الغربٌة على ٌسار الداخل
وتبعد مسافة « 644م » تمرٌبا عن الطرٌك الساحلً.

النشأة والتأسيس

بدأت الكلٌة لسما من ألسام الجامعة األسمرٌة ,هو لسم اللغة العربٌة
بموجب المادة الثالثة من لرار اللجنة الشعبٌة العامة ( مجلس الوزراء)
 257لسنة 1995م .بشأن إنشاء الجامعة األسمرٌة للعلوم اإلسالمٌة,
ثـم تغٌرت تسمٌته إلى كلٌة اللغة العربٌة والدراسات اإلسالمٌة ,وبها
خمسة ألسام :أ .لسم الدراسات اللغوٌة .ب .لسم الدراسات األدبٌة .ج .لسم
الحضارة والتارٌخ .د .لسم الدراسات العربٌة .هـ .لسم الدراسات
اإلسالمٌة ,بموجب المادة األولى من لرار األمٌن المساعد لشؤون
الخدمات  260لسنة 2005م .بشأن تغٌٌر األلسام العلمٌة إلى كلٌات
بالجامعة األسمرٌة للعلوم اإلسالمٌة.
ثم صــدرت جـملة من المرارات تتعلك بإعادة هٌكلة الكلٌة وإعادة
تنظٌمها ,أحدثها لرار رئٌس الجامعة بشأن إنشاء لسم الدراسات المرآنٌة
بتارٌخ6482/46/41 :م .تحت رلــ"  "304ــم لسنة  6482م.

قين الكليت ورؤيتهب ورسبلتهب وأهذافهب
قين الكليت:
الجودة والتمٌز ـــ المشاركة الفعّالة ـــ االحترافٌة والمهنٌة.

الرؤيت:
الرٌادة فً مجال التعلٌم الجامعً والبحث العلمً ,محلًٌا وإللٌ ًمٌا ودولًٌا,
وفك الهوٌة العربٌة اإلسالمٌة.

الرسبلت:
تأهٌل كفاءات متمٌزة فً مجاالت اللغة العربٌة وآدابها ,والدراسات
اإلسالمٌة وعلومها ,وإثراء البحث العلمً بما ٌخدم حاجة المجتمع.

ااألهـــــذاف:

 .1تمدٌم برامج أكادٌمٌة عالٌة المستوى فً مجاالت اللغة العربٌة والدراسات
اإلسالمٌة.
 .2اإلسهام فً نشر الثمافة الوسطٌة دون إفراط أو تفرٌط.
 .3االهتمام باللغة العربٌة والمحافظة علٌها وتطوٌرها وتشجٌع التحدّث بها
داخل المؤسسة وخارجها.
 .4إعداد الكوادر العلمٌة والتربوٌة المؤهلة؛ تلبٌة لحاجة المجتمع من
المتخصصٌن فً اللغة العربٌة والدراسات اإلسالمٌة للتدرٌس بمرحلتً
التعلٌم األساسً والمتوسط( بمراحل التعلٌم المختلفة).
 .5تأصٌل ثمافة البحث واالرتماء بمستوى البحوث بإعداد كوادر متخصصة؛
لمعالجة لضاٌا المجتمع ومشكالته ,وتمدٌم االستشارات ألفراده
ومؤسساته.
 .6اإلسهام فً المحافظة على الموروث اللغوي واإلسالمً ,وإلامة الدراسات
المع ّممة حوله ,والبحث فً المصادر والمخطوطات والوثائك وإخضاعها
لمناهج البحث العلمً.
 .7تجوٌد العملٌة التعلٌمٌة داخل المؤسسة بأسالٌب تدرٌس حدٌثة ,ووسائل
وتمنٌات عالٌة.
 .8تطوٌر المكتبة بما ٌواكب العصر وتزوٌدها بالمصادر والمراجع خدمة
للبحث العلمً ,والسعً إلنشاء مكتبة الكترونٌة ومسموعة.
 .9وضع الخطط المستمبلٌة لتطوٌر المؤسسة أكادٌمٌا وإدارٌا وفك معاٌٌر
الجودة ,والسعً للتحسٌن الذاتً والمستمر ,واالنفتاح على الجامعات
المحلٌة واإلللٌمٌة والدولٌة وتبادل الخبرات فٌما بٌنها.
 .1:الكشف عن مواهب الطالب ولدراتهم االبتكارٌة ,والعمل على صملها
وتنمٌتها بإلامة الندوات والفاعلٌات الثمافٌة

أقسبم الكليت ,والذرجت العلويت التي متنحهب:
تضم الكلٌة ثالثة ألسام تمنح درجة اللٌسانس ,وهً:

أ.لسم اللغة العربٌة.
ج .لسم الدراسات المرآنٌة.

ب .لسم الدراسات اإلسالمٌة.

وٌمنح لسم اللغة العربٌة درجة الماجستٌر ,فً ثالث شعب ,وهً:
 _8شعبة النحو والصرف
_6شعبة علم اللغة.

نظبم االهتحبنبث

تجرى امتحانات أعمال الفصل بالطرٌمة التً ٌراها مجلس الكلٌة إلجراء
االمتحان وفك الجدول أو بالتنسٌك بٌن عضو هٌأة التدرٌس والطالب.
ٌتولى أستاذ المادة إعالن نتائج امتحانات أعمال الفصل بعد مراجعة
الورلة االمتحانٌة مع الطالب ,وتسلم صورة منها إلى رئٌس المسم الذي
ٌحٌلها بدوره على لسم الدراسة واالمتحانات.

تقيين الطالة

تكون الدرجة النهائٌة ألي طالب نظامً فً أي ممرر (مائة درجة)
موزعة على النحو التالً:
( )%04من مجموع الدرجة ألعمال الفصل التً تشمل االمتحانات
النصفٌة أو الجزئٌة سواء شفوٌة أو تحرٌرٌة ,والحضور والغٌاب,
والنشاط والبحوث وأوراق العمل التً ٌكلف بها الطالب.
( )%34من مجموع الدرجة لالمتحان النهائً الذي ٌعمد فً نهاٌة الفصل
الدراسً.
_ٌتم تمٌٌم الطالب المنتسب عن طرٌك إجراء االمتحان النهائً فمط,
وٌصحح له من مائة درجة للممرر ,وال ٌُع ّد ناجحا ً إال إذا تحصل على
( )04درجة فما فوق من مجموع درجات الممرر.
تمدر درجات الطالب فً كلٌة اللغة العربٌة وفك النسب التالٌة:
ممتاز من  %10إلـى %844

جٌد جداً من  %60إلـى ألل من
%10

جٌد من  %30إلـى ألل من
%60

ممبول من  %04إلـى ألل من
%30

ضعٌف من  %60إلـى ألل من
%04

ضعٌف جدا ً ألل من% 60

 _6شعبة األدب والنمد

وٌمنح لسم الدراسات اإلسالمٌة درجة الماجستٌر ,فً شعبة الدراسات
اإلسالمٌة:

نظبم الذراست:

اإلجازة( اللٌسانس) على ( )86اثنً عشر فصال دون اإلخالل بأحكام
الالئحة.
 ٌتحدد المستوى الدراسً حٌن ٌستكمل الطالب ( )62وحدة معتمدة حٌثٌُعد مكمال للسنة األولى أو المستوى األول ,ومن ( )32 -04وحدة
معتمدة فً السنة الثانٌة أو المستوى الثانً ,وحٌن ٌستكمل من (-64
 )22وحدة معتمدة ٌُعد فً السنة الدراسٌة الثالثة أو المستوى الثالث ,ومن
( -844إلى ما ال ٌمل عن  )804وحدة ٌُعد فً السنة الدراسٌة الرابعة
أو المستوى الرابع.

كانت الكلٌة منذ نشأتها تعتمد النظام السنوي فً الدراسة ,ولد اعتمد النظام
الفصلً المغلك ابتداء من العام الجامعً6481 :م6482/م ,بحٌث ال
ٌجوز أن تزٌد المدة التً ٌمضٌها الطالب مسجالً فً الدراسة لنٌل درجة

