
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم الدراسات اإلسالمية واللغة العربية

برنامج اللغة العربية )انتظام(
بكالوريوس أربع سنوات )بنون- بنات(

قال تعالى:
)كتاب فصلت آياته قرآنًا عربيًا لقوم يعلمون(

معًا نحو بناء جيل
يساهم في تطوير مجتمعة

ويعمل في خدمة وطنه



رسالة البرنامج :

رؤية البرنامج:

أهداف البرنامج :

ي�سعى برنامج )اللغة العربية( اإىل حتقيق الريادة يف جمال اللغة العربية والقيام 
بالأبحاث العلمية وبناء الكادر املوؤهل املدرك ملتغريات الع�سر وال�سالح ل�سوق العمل.

ي�سعى برنامج )اللغة العربية( اإىل توفري خربات تعليمية عالية اجلودة للطالب 
والطالبات يف العلوم الإن�سانية واللغة العربية، عرب تزويدهم باملعارف واملهارات 
العلمي،  التميز  لتحقيق  والإبداع  والتحليل  النقد  ملكة  الأ�سا�سية،وتنمية 
وحاجاته،  املجتمع  قيم  �سوء  يف  والتقنية،  والبحث  للمعرفة  الأمثل  والتوظيف 
كفء  تدري�سي  كادر  على  ذلك  يف  ،معتمدين  الأكادميي  العتماد  ملعايري  وقفًا 

ومتخ�س�ص.

1. اإعداد وتخريج كادر موؤهل ومتخ�س�ص يف جمال اللغة العربية.
2.خدمة املجتمع عن طريق رفده بالكفاءات املتمكنة علميًا ومهاريًا وثقافيًا يف �ستى فروع 

اللغة العربية.
3. ربط مو�سوعات املحا�سرات يف الق�سم بالواقع املعي�ص بحيث توظف جميع املقررات قدر 

الإمكان ملعاجلة م�سكالت املجتمع الواقعية.
4. تفعيل دور الطالب وحتفيز قدراته الفكرية وربطه باحتياجات املجتمع ومتطلباته.

5. تزويد الطالب مبهارات اللغة العربية باأبعادها اللغوية وتطبيقاتها.
6. تنمية القدرات واملهارات البحثية من خالل ا�ستيعاب منهج البحث العلمي وانعكا�ص ذلك 

على زيادة القدرة يف حتقيق متطلبات بحث التخرج.
النواحي  تاأكيد  خالل  من  وحتقيقها  العامة  الثقافة  مفاهيم  مبتطلبات  الطالب  تزويد   .7

الثقافية واللغوية.



الوثائق المطلوبة للتسجيل في البرنامج: 

وللراغبين التسجيل مباشرة 
بعد نتائج الثانوية العامة  اآلتي :

مميزات برنامج )اللغة العربية(
وفرص العمل لخريجي البرنامج:

اإك�ساب الطالب اخلربات والكفايات العلمية واملهنية الالزمة للعمل يف جمال اللغة العربية.  .1
يف  امل�ساحبة  والرتبوية  العلمية  والأن�سطة  للتدري�ص  العملية  املمار�سة  من  الطالب  متكني   .2

جمال اللغة العربية.
اإتاحة الفر�سة للخريج باأن تكون له الأولوية يف التوظيف يف املدار�ص احلكومية والأهلية   .3

ومراكز تدري�ص اللغة العربية.
4.  الحتياج  الكبري يف �سوق العمل للمتخ�س�سني يف جمال اللغة العربية.

شروط القبول :

1- يقبل  يف اجلامعة حملة الثانوية العامة يف اجلمهورية اليمنية اأو مايعادلها.
2- تقدمي كل الوثائق املطلوبة معمدة مع طلب اللتحاق باجلامعة لإدارة القبول والت�سجيل.

3- يتعهد الطالب باللتزام باأنظمة وتعليمات ولوائح اجلامعة اأثناء الدرا�سة.

- ا�ستمارة الثانوية العامة )الأ�سل +طبق الأ�سل(معمدتني من اجلهات الر�سمية.
- �سورة من البطاقة ال�سخ�سية اأو العائلية.

- �سورة من جواز ال�سفر والإقامة يف اليمن )لغري اليمنيني(.
- )10(�سور فوتوغرافية اأمامية)6*4( خلفيتها بي�ساء.

- ك�سف درجات معمد من املدر�سة .
- النتيجة من الإنرتنت معمدة من املدر�سة. 

- رقم اجللو�ص .



معًا..للحفاظ على هوية األمة بالحفاظ على اللغة العربية

لمن يريد التألق في عالم اإلبداع والتميز..
قسم اللغة العربية في جامعة العلوم والتكنولوجيا

يفتح أبوابه

ألننا نسعى إلى الريادة دائمًا..
)قسم اللغة العربية( في جامعة العلوم والتكنولوجيا 

تحت إشراف كوادر علمية متخصصة وتربوية مؤهلة

َدَفاتي ا�َص َعْن �سَ اأنـا الـبحُر فـي اأح�ساِئِه الدرُّ َكاِمٌن                َفـَهْل �َسـاأَُلوا الَغوَّ

همـا                  من عهـِد َيْعُرَب اأفعــاٌل واأ�سمــاُء اإِن العروبَة والف�سحى َي�ُسدُّ
قوميـٌة جتمـُع الأوطاَن اأو لغـــٌة                  فيهـا عن املجِد اإِف�سـاٌح واإِ�سفـاُء
ل ينهـ�ُص ال�سعـُب حتى ي�ستقيَم                  له مـن البـالغـِة تعبـرٌي واإِن�ســاُء
م�سى الفحوُل كبارًا يف مواهِبهم                  اأ�سعاُرهم �سحٌف يف الدهِرَغّراُء

تواصـل معنـا
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