قسم اللغة العربية
نبذة عن البرنامج:
يعد قسم اللغة العربية أحد األقسام األساسية في كلية التعليم المفتوح بجامعة حضرموت،

ويسعى في برامجه إلى نشر اللغة العربية بهدف المساهمة في التعليم باعتباره حقاً من حقوق

اإلنسان متجاو اًز حدود التعليم التقليدي ومستفيداً من التقدم العلمي الهائل في تكنولوجيا المعلومات
ووسائل االتصاالت ،ويجعل القسم للطالب حرية اختيار بعض المقررات الدراسية التي يرغب

بدراستها في كل فصل دراسي ،ويمده بأسماء المراجع العلمية التي تساعده على فهم المقرر الدراسي

كامًل ،كما يزوده ببعض الكتب والمذكرات التي تسهم في تيسير المحتوى العام
واستيعابه
استيعابا ً
ً
لهذه المقررات.
الرؤية:

قسما
يتطلع قسم اللغة العربية في كلية التعليم المفتوح في جامعة حضرموت إلى أن يكون ً
متميز محليا واقليميا يتبوأ منزلة مرموقة بين سائر التخصصات بما يحققه من مستوى ٍ
عال من
ًا
ً
ً
ً
الجودة في خدمة الجامعة والمجتمع.
الرسالة:
تتمثل رسالة القسم في نشر المعرفة األدبية واللغوية ضمن منظومة تعليمية متكاملة ومنفتحة،

واإلسهام في المحافظة على اللغة العربية واالهتمام بها.
أهداف البرنامج:

 _1أن يتقن الدارس قوانين اللغة ومهاراتها المتنوعة في القراءة والتحدث والكتابة.
 _2أن يكتسب المعارف اللغوية واألدبية التي تمكنه من األداء العلمي والمهني بكفاءة وتميز.
 _3أن يجيد مناهج البحث وأساليبها العلمية في دراسة قضايا اللغة واألدب.
 _4أن يميز بين النتاجات األدبية في عصورها المختلفة ويجيد تحليلها ،وفًقا للمعارف النقدية
والفكرية المتنوعة.

 _5أن يكون
اشيا مع متطلبات الحياة المعاصرة وتطلعات
ً
متمكنا من مهارات االتصال اللغوي تم ً
األجيال القادمة.

 _6أن تكون اللغة العربية في متناول الجميع ،بوصفها لغة القرآن الكريم ،وهي اللغة المحفوظة
بحفظ هللا لكتابه العزيز.

فرص العمل:
يمكن لخريج اللغة العربية أن يعمل في وظيفة مدرس لغة عربية في المدارس العامة والخاصة،

لغويا للصحف أو المجًلت أو األبحاث العلمية للمؤسسات والمراكز المختلفة ،أو
اجعا ً
أو يكون مر ً
أن يعمل في مكاتب الترجمة ،أو في اإلذاعة والتلفزيون.
 .1التخصص :اللغة العربية

المستوى األول
المستوى الثاني
الثالث

المستوى

م

مقررات الفصل الدراسي األول

م

مقررات الفصل الدراسي الثاني

1

األدب الجاهلي 1

1

األدب الجاهلي 2

2

علم الصرف 1

2

علم الصرف 2

3

علم النحو 1

3

علم النحو 2

4

المهارات األدبية واللغوية

4

علم العروض والقافية 1

5

الثقافة اإلسًلمية 1

5

الثقافة اإلسًلمية 2

6

اللغة إنجليزية 1

6

اللغة إنجليزية 2

م

مقررات الفصل الدراسي األول

م

مقررات الفصل الدراسي الثاني

1

علم النحو 3

1

علم النحو 4

2

أدب صدر اإلسًلم

2

البًلغة العرب ية2

3

البًلغة العربية 1

3

مصادر

4

علم العروض والقافية 2

4

األدب األموي

5

اللغة اإلنجليزية" "3

5

قـضايا إسًلمية معاصرة

6

أساسيات علم الحاسوب

6

نظم المعلومات وعلم المكتبات

م

مقررات الفصل الدراسي األول

م

مقررات الفصل الدراسي الثاني

1

النحو 5

1

النحو 6

2

الشعر العباسي

2

أدب عصر الدويًلت واإلمارات

واألدبية

الدراسات

اللغوية

المستوى الرابع

3

األدب األندلسي

3

النثر العباسي

4

النقد العربي القديم

4

علم األصوات والنظام الصوتي

5

فقه اللغة

5

مناهج البحث األدبي

6

مبادئ المنطق وعلم الكًلم

6

قراءة في كتاب قديم

م

مقررات الفصل الدراسي األول

م

مقررات الفصل الدراسي الثاني

1

النحو 7

1

النثر العربي الحديث وفنونه

2

علم الداللة

2

االتجاهات النقدية الحديثة

3

األدب اليمني المعاصر

3

علم اللغة العام

4

مبادئ النقد ونظرية األدب

4

5

الشعر العربي المعاصر

5

النقد التطبيقي

6

تاريخ النحو وأصوله

6
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األدب المقارن

