( )%04من مجموع الدرجة ألعمال الفصل ( االمتحانات الفصلٌة).
( )%04من 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  %50إلـى _ %044جٌد جداً من  %50إلـى ألل من
 _%50جٌد من  %00إلـى ألل من  _%50ممبول من  %04إلـى
ألل من  _%00ضعٌف من  %50إلـى ألل من  _%04ضعٌف جداً
ألل من% 50
عدد اخلزجيني هن القسن هنذ نشأته
أول لسم افتتح فً الكلٌة كان تحت مسمى لسم الدراسات العربٌة
واإلسالمٌة ،حتى العام الجامعً (7445_7445م) بعدها أصبح لسم
اللغة العربٌة لسما مستمال ،ولم ٌخرج المسم أي دفعة من النظام الفصلً
المغلك ،فكل خرجً المسم حتى اآلن من طلبة النظام السنوي.

الدفعة العاشرة

7474/7409م

العدد 50
 595خرٌجة

المجموع
عدد أعضبء هيئت التدريس ببلقسن

عدد أعضاء هٌئة التدرٌس بالمسم (  70عضوا) وهنان أعضاء موفدون
للدراسة بالخارج.
عدد الطلبت ببلقسن
 55االنتساب 40

الفصل األول

النظامً

الفصل الثانً

النظامً  77االنتساب 49

الفصل الثالث

النظامً  70االنتساب 04

الفصل الرابع

 05االنتساب 40

الفصل الخامس

النظامً

النظامً  77االنتساب 40

اجلبهعت األمسزيت اإلسالهيت
كليت اللغت العزبيت والدراسبث اإلسالهيت
قسن الدراسبث اإلسالهيت

عدد خزجيي قسن الدراسبث اإلسالهيت.
الدفعة األولى

7400/7404م

العدد 50

الدفعة الثانٌة

7407/7400م

العدد

50

الدفعة الثالثة

7405/7407م

العدد

05

الدفعة الرابعة

7400/7405م

العدد

العدد الخامسة

7400/7400م

العدد

55

الدفعة السادسة

7400/7400م

العدد

90

الدفعة السابعة

7405/7400م

العدد

50

الدفعة الثامنة

7405/7405م

العدد

09

الدفعة التاسعة

7409/7405م العدد

 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.

قسن الدراسبث اإلسالهيت
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قسن الدراسبث اإلسالهيت
نبذة عن قسن الدراسبث اإلسالهيت
نشأ لسم اللغة العربٌة مع نشأت الكلٌة لسما من ألسام الجامعة األسمرٌة
بموجب المادة الثالثة من لرار اللجنة الشعبٌة العامة ( مجلس الوزراء)
 705لسنة 0070مٌالدٌة ،بشأن إنشاء الجامعة األسمرٌة للعلوم
اإلسالمٌة ،ثم تغـٌرت تسمـٌته إلى كلٌة اللغة العربٌة والدراسات
اإلسالمٌة ،تضم عدة ألسام منها لسم الدراسات اإلسالمٌة..
رؤيت القسن
ٌسعى برنامج الدراسات اإلسالمٌة إلى ربط أبناء المجتمع
بهوٌتهم الدٌنٌة وتراثهم اإلسالمٌة الخالد بوسائل ومناهج علمٌة معاصرة.
رسبلته
نشر الثمافة اإلسالمٌة الصحٌحة ،وتمدٌم اإلسالم فً صورته
الحمٌمٌة الخالٌة من مظاهر االنحراف والتطرف ،ومعالجة الظواهر السٌئة
داخل المجتمع اإلسالمً.
أهدافه
-0دراسة ثوابت الدٌن اإلسالمً والبعد المماصدي للشرٌعة اإلسالمٌة،
وتأصٌل االستنباط الفمهً من الكتاب والسنة ،وبٌان الواجبات والحموق
الشرعٌة لإلنسان المسلم.
-7تلبٌة حاجة المجتمع من الباحثات والمعلمات المتخصصات والمؤهالت
تأهٌالً متكامالً للمٌام بتدرٌس العلوم اإلسالمٌة بمختلف مراحل التعلٌم.
-5الكشف عن مواهب الطالبات ومهاراتهن ،والعمل على صملها وتنمٌتها
من خالل إلامة الندوات والمسابمات العلمٌة واألدبٌة والثمافٌة.
-0العناٌة بتحمٌك التراث اإلسالمً ودراسته دراسة نمدٌة لادرة على
طرح الشوائب التً علمت به.
-0خلك جسور للتواصل مع المجتمع اإلسالمٌة وتصحٌح بعض المفاهٌم
الخاطئة.
ههبم رئيس القسن
.0ا إلشراف على الشؤون العلمٌة واإلدارٌة فً المسم فً حدود السٌاسة
التً ٌرسمها مجلس الكلٌة ومجلس المسم ووفما ً ألحكام الموانٌن واللوائح
والمرارات المعمول بها.
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. 7رفع لرارات وتوصٌات مجلس المسم إلى عمٌد الكلٌة لعرضها على
مجلس الكلٌة مع توضٌح وجهة نظر مجلس المسم عند النظر فً المسائل
المعروضة علٌها.
.5متابعة تنفٌذ سٌاسة مجلس الكلٌة فٌما ٌخص شؤون المسم وما ٌتعلك
بالدراسات الجامعٌة والعلٌا والبحوث العلمٌة واألعمال الجامعٌة األخرى.
.0التراح توزٌع المحاضرات والدروس واألعمال الجامعٌة األخرى على
أعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المائمٌن بالتدرٌس فً المسم وعرضها على
مجلس المسم.
. 0تلمً التمارٌر السنوٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس عن نشاطهم العلمً
والبحثً.
.0حفظ النظام داخل المسم والمبادرة غلى إبالغ عمٌد الكلٌة عن كل ما
من شأنه المساس بحسن سٌر العمل بالمسم.
.5اإلشراف على األمانة اإلدارٌة بالمسم.
.5اإلشراف على المعامل والمختبرات بالمسم.
.9إعداد التمارٌر فً نهاٌة كل عام جامعً عن شؤون المسم العلمٌة
والتعلٌمٌة واإلدارٌة وٌتضمن عرضها ألوجه النشاط فً المسم وما حممه،
ومستوى أداء العمل به وشؤون الدراسة واالمتحانات ونتائجها وبٌان
العمبات التً أثرت فً التنفٌذ وعرض الممترحات بالحلول المناسبة لتالفً
العٌوب وتذلٌل العمبات ،وٌعرض هذا التمرٌر على مجلس المسم ثم ٌرفعه
إلى عمٌد الكلٌة لعرضه على مجلس الكلٌة.
املقزراث الدراسيت
الفصل األول :المرآن الكرٌم _1علوم المرآن الكرٌم _1علوم الحدٌث_1
العمٌدة اإلالسالمٌة _1فمه العبادات _1تارٌخ التشرٌع_ أصول الفمه_1
النحو والصرف _1علم النفس العام_ اللغة اإلنجلٌزٌة.
الفصل الثانً :المرآن الكرٌم _2علوم المرآن الكرٌم _2علوم الحدٌث_2
العمٌدة اإلالسالمٌة _2فمه العبادات _2أصول الفمه _2النحو
والصرف _2علم النفس التربوي_ الحاسوب.
الفصل الثالث :المرآن الكرٌم _3علوم المرآن الكرٌم _3الحدٌث
النبوي _1أحكام األسرة _1فمه العبادات _3أصول الفمه _3العمٌدة
اإلالسالمٌة _3النحو والصرف _3أصول التربٌة.

الفصل الرابع :المرآن الكرٌم _4العمٌدة اإلسالمٌة _4الحدٌث النبوي_2
أحكام األسرة _2فمه العبادات _4أصول الفمه _4النحو والصرف_4
أصول التفسٌر ولواعده_ السٌرة النبوٌة.
الفصل الخامس :المرآن الكرٌم _5تفسٌر المرآن الكرٌم _1الحدٌث
النبوي _3مماصد الشرٌعة_ فمه المعامالت _1أحكام األسرة _3الفلسفة
اإلسالمٌة _1الفمه الممارن _1النحو والصرف.5
الفصل السادس :المرآن الكرٌم _6تفسٌر المرآن الكرٌم _2تخرٌج
األحادٌث ودراسة األسانٌد_ الفلسفة اإلسالمٌة _2فمه المعامالت_2
بالغة وأدب _1األلضٌة والشهادات_ الفمه الممارن _2طرق التدرٌس
العامة.
الفصل السابع :المواعد الفمهٌة _1فمه الحدود والجناٌات _1فمه
المعامالت _3فمه الموارٌث _1تفسٌر آٌات األحكام_1طرق التدرٌس
الخاصة_ لاعة بحث_ التصوف واألخالق _1بالغة وأدب.2
الفصل الثامن :المواعد الفمهٌة _2فمه الحدود والجناٌات _2لضاٌا فمهٌة
معاصرة_ فمه الموارٌث _2تفسٌر آٌات األحكام_2التصوف
واألخالق _2التربٌة العملٌة_ بحث التخرج.
نظبم الدراسبث واالهتحبنبث
كانت الكلٌة منذ نشأتها تعتمد النظام السنوي فً الدراسة ،ولد اعتمدت
النظام الفصلً المغلك ابتداء من العام الجامعً (7409_7405م)،
بحٌث ال ٌجوز أن تزٌد المدة التً ٌمضٌها الطالب مسجالً فً الدراسة لنٌل
درجة اإلجازة (اللٌسانس) على ( )07اثنً عشر فصال دون اإلخالل
بأحكام الالئحة.
نظبم الدراست
تكون مدة الفصل الدراسً ( ) 05أسبوعا ،ممسمة كاآلتً :منها ()00
أسبوعا دراسة فعلٌة.
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 درجة 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:
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