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 رؤية القسم وأهدافه

 

/ تنمية القدرات الفكرية واللغوية التي تمكن أفراد مجتمعنا من التواصل  رسالة القسم أو رؤيته -1

مكوناته ، وتوظيف أسلوب الحوار الحضاري المتصل بتراثنا باستعمال وسائل الخطاب بين 

 العربي اإلسالمي وصوال إلى مستقبل أفضل .

 /  أهداف القسم -2

على سالمة اللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم ، وتأكيد العالقة المصيرية  بينهما  المحافظة -أ

، ألن القرآن الكريم هو الذي حفظ العربية من الضياع ، واللغة العربية تمكننا من الوقوف على 

 أسرار التعبير القرآني .  

ي الن تكون لغتها لغة اإلسهام في ترصين الدراسات والبحوث في مختلف المجاالت بالسع  -ب

 علمية واضحة وجميلة تعبر عن األفكار بدقة . 

 تخريج باحثين لهم القدرة على نفع المجتمع بالبحوث والدراسات من أجل رفد العلم والثقافة . -ت

نشر ثقافة اللغة العربية بين أبناء المجتمع وتأكيد أهمية االعتناء بها ، ألنها تمثل الوسيلة المثلى  -ث

 ز  التراث والحفاظ عليه .لمعرفة كنو

التواصل الثقافي والمعرفي بين الجامعات في داخل العراق وخارجه من أجل مواكبة التطور  -ج

 الذي يشهده العالم في مختلف المجاالت . 

 

 

 
 

 القاعات الدراسية في قسم اللغة العربية / كلية اآلداب

 
 قاعة الفراهيدي المرحلة الثالثة )أ(

 حلة الثانية )أ(قاعة ابن منظور المر

 ( المرحلة الرابعة )أ(1قاعـــــة رقم )

 ( المرحلة الرابعة )ب(2قاعـــــة رقم )

 ( المرحلة الرابعة )ج(3قاعـــــة رقم )

 ( المرحلة الثالثة )ب(4قاعـــــة رقم )



 المرحلة األولى  الكرفان

  

 

                                              

 آلية تطوير المكتبة االلكترونية

للمكتبةة االلكترونيةة فةائةدة جمةة في تنوير الفكر واالسةةةةةةتاادة بحقول المعرفة المتنوعة ، 

 والقسم يحث طالبه وأساتذته على مراجعتها ، وهناك كتب يحتاجها الطالب والباحثون واألساتذة 

 

 

 

وهي غير متوافرة في العراق ، ويطلةةب القسةةةةةةم زيةةادتهةةا على مةةا تمتلكةةه ، فضةةةةةةال عن 

 االهتمام بالكتب اإلنسانية . 

 

 السفرات

ليس في ضةةمن جدول أعمال القسةةم آلية للقيام بسةةفرة علمية  للطالب ، ويمكن تحق   ل  

 في األيام القابلة .

  

 

 

 الندوات والمؤتمرات

ن الباحثين من خارج العراق وإقامة ورشةةةةةة عمل عن إقامة ندوات واسةةةةةتضةةةةةافة عدد م

 المخطوطات  :

. 

 

 

 رئيس القسم

 علي كاطعد أ.                                          
 


