كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

قسم اللغة العربيةوآدابها

رؤيت انقسى ورسانته

ـ انُشأة
ِ
امعة جازان متزامنًا مع نشأةِ
ِ
اإلنسانية يف ج ِ
ِ
األقسام اليت دتت املوافقةُ على إنشائِها يف ِ
اللغة العر ِ
إن قسم ِ
بية ِ
ِ
ِ
وآداِبا من ِ
الكلية
والعلوم
اآلداب
كلية
أوائل
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اسي 1431/1430ه2010 ،2009/م.
يف العام 1430ىـ2009/م لتبدأَ الدراسةُ فيو ملرحلة البكالوريوس يف مطل ِع العام الدر ِّ

ـ انرؤيت:
حتقيق التميز على املستوى احمللي واإلقليمي والدويل يف علوم اللغة العربية وآداِبا.

ـ انرسـانت:
تقذيى تؼهيى يتًيس في يدال انهغت انؼربيت وآدابها ،يًُي انفكر واإلبذاع ،ويُسهم يف ختريج كفاءات علمية وإجناز حبوث تسهم يف خدمة اجملتمع،
وتُليب احتياجاتو حمليًّا ،وإقليميًّا ،وعامليًّا.

انغايت:

يؼًم انبرَايح ػهى تقذيى تؼهيى يتكايم وقادر ػهى بُاء كفاءاث ػهًيت وئَداز بحىث ودراساث ػانًيت ترتقي بانهغت انؼربيت في انًُطقت
وانؼانى ،ويٍ أهى غاياته:
ـ ئػذاد خريح يهبي احتياخاث انىطٍ في انًداالث انتي تحتاج ئنى انهغت انؼربيت.
ـ اإلسهاو في َشر انذيٍ اإلساليي وتؼهيى انهغت انؼربيت نغير انُاطقيٍ بها.
 .ئػذاد انذراساث وانبحىث انهغىيت واألدبيت انتي تهذف ئنى خذيت نغت انقرآٌ انكريى وتًُيت طاقاتها الستيؼاب يفاهيى انحضاراث
انًؼاصرة.
 .ئحياء انتراث انؼربي في ػهىو انهغت انؼربيت وآدابها؛ نيفيذ يُه انًثقفىٌ في يختهف ربىع انًؼًىرة.
.اإلسهاو في تذريس بؼض يتطهباث اندايؼت وانكهيت.
ـ تقذيى االستشاراث انهغىيت نهدهاث انراغبت في رنك .
 .ئػذاد كىادر أكاديًيت يإههت نهؼًم اندايؼي يٍ خالل فتح برَايح انذراساث انؼهيا .
 .اإلسهاو في برايح تًُيت انقذراث انًهاريت انتي تُظًها اندايؼت؛ كاػذاد انخطباء ،وان ُكتَّاب ،واإلػاليييٍ ،وَحىهى.
ـ يذ خسىر انتىاصم يغ انًدايغ انهغىيت ػهى انصؼيذيٍ انًحهي واإلقهيًي .

انقيى :
انىالء ـ انؼذانت ـ األياَت ـ انشفافيت ـ االبتكار ـ انًروَت.

ـ األهذاف االستراتيديت:
1ـ احلصول على االعتماد األكادميي لربانمج القسم.
2ـ رفع مستوى األداء ابلنسبة للطالب املسجلني واشتا استعدادات وقدرات أكرب من الطالب املتقدمني للقبول يف برانمج القسم.
3ـ استخدام أساليب وتقنيات ذات مستوى عاملي يف التدريس والتعلم.
4ـ اإلسهام يف وضع اشتاطات للتعاقد مع أعضاء ىيئة التدريس ،ومكافآهتم.

5ـ توسيع املسارات األكادميية احلالية داخل الكلية يف اجملاالت الرئيسة اليت هتم املنطقة واململكة .أو إنشاء مسارات جديدة تليب حاجة
اجملتمع ،ومنها :معهد للتمجة وتعليم اللغات ،وبرانمج للدكتوراه.
6ـ تعزيز ثقافة البحث العلمي داخل القسم.
ـ انذرخت انتي يًُحها انقسى:
دبلوم الناطقني بغري العربية  -البكالوريوس ـ املاجستريـ
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