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 قظى انهغخ انعزثيخ وآداثهب
 

 :تعزيف عبو ثبنقظى
 
 

ِ  اعًم للعةب         ر أسس قسم اللغخ العرثْةخ ًدااثيةب  ةِ عـلةف الاظةر الّ اسة
 ِ رزةٌّ     عشرح أعؼةب  عن ؽبلًْب ، ًرزكٌ ن ىْئخ الزّ ّس (1999/2000) الغبعع

، (5)، ًأسةزب  عسةبعّ   (2)، ًأسةزب  عشةب     (2)أسةزب     رةجيم العليْ ةخ ثةْن   
ٌ   عيةب  اليْئةخ   (. 1)ًعّ  س  رةّ ّس اليةٌاا    الزّ ّسةْخ ًأششةـزيب ثةْن    ًرزنة

ـ ةخ ال سةم، ًركةٌّن       الـلجةخ ًععةّااىم عةن ةة م      العليْةخ الزةِ رـرؽيةب ة
 ِ ّ ًشيب، عة ًح علةَ     اإلشراف علَ الجؾٌس ًالز ب ّر ًاععيبم الكزبثْخ الزة ُّعة

اعزؾةةبن  شيٌػةةيم ثزةةّ ّس ع ةةر اد عيةةب اد اللغةةخ العرثْةةخ، ًعشةةرا يم علةةَ
ّ اليسزٌٍ ًالكابّبد اللغٌّخ لـلجةخ الغبععةخ     ، ًرنظًْيةب، ًثرعغةخ ؽْةش   ااًاععة

أطةجؾذ امعزؾبشةةبد  ةةِ عازلةةو اليسةةزٌّبد عؾٌسةةجخ ػةةين ثةةراعظ ؽّّضةةخ  
  .ًعزـٌ  ح

 
ِ  أىيْخ ةبط خ اشـ ًقةب عةن    كيب ٌّلِ قسم اللغخ العرثْخ ًدااثيب الجؾش العلي

ُِ  ْة ثؼةرً ح رشةكْر عسةْرح عليْةخ عنزظيةخ ععؼةبلو، لة له كلةو ّي         ًعْةو 
 ةِ سةجْر ريكةْن أعؼةبلو عةن رـةٌّر عشةب ّعيم         ال سةم اإلعكبشْةبد كل يةب   

الكبعةةر لؾؼةةٌ ىم  ةةِ اليةة ريراد  ًام ر ةةب  ثيةةب عػةةب خ علةةَ ر ةةّّم الةةّعم 
  .ًاليلز ْبد العليْخ اليؾلْخ ًالًّلْخ

 
ًّزيْةةأ أعؼةةب  ىْئةةخ الزةةّ ّس ثؾؼةةٌ ىم الابعةةر  ةةِ الاعبلْةةبد ًاعششةةـخ   

لْةةخ ؽْةةش عشةةب كبريم ًالعليْةةخ ًاإلثّاعْةةخ اليؾلْةةخ ًالعرثْةةخ ًالًّ الض ب ْةةخ
ِ  ال ُ ّؾرُص  النٌعْخ  ِ عازلو اليلز ْبد ًالنًّاد ثًّ ا عن اعسجٌ  العلي

أعؼةب  ىْئةخ الزةّ ّس عةٌالأ ًعنًؾةب       ًقّ شبم ثعةغ ال سم علَ رنظْيو اً ًّب
ًقةّ ؽظةر   . ركرًّيب لغيٌاىم  ةِ الؾ ةٌم الزةِ ّعيلةٌن  ْيةب      عؾلْخ ًعرثْخ

علَ عةبلأح الجبؽةش الييْةأ الزةِ رينؾيةب       الينبطرح اعسزب  الّكزٌ  عأ الّّن
، 2008 ِ عغبم العلٌ  اإلشسةبشْخ لعةب     ًّا ح الزعلْم العبلِ ًالجؾش العليِ

الظنًّق العرثِ للض ب خ ًالانةٌن   كيب ؽظر الّكزٌ  ىْضم سرؽبن علَ عنؾخ
 .2009 ِ عغبم اعاة لعب  
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قزار انتزخيص 
 وتبريخه

آخز قزاراعتًبد 
 وتبريخه

انطبقخ 
 طتيعبثيخاال

 عذد انطهجخ 

تبريخ  3561
2/8/1181 

2008/32/298  ِ 
 2008/32علسزو 
 4/8/2008: رب ّخ 

90 45 

 
 
 
 

 :في انقظى انطهجخ

 
 :انًهتحقيٍ ثبنقظى يُذ تأطيظه د انطهجخاعذاتطىر 

 

 انفصم انصيفي انفصم انثبَي انفصم االول انظُه

1991 0 0 0 

1992 0 0 0 

1993 0 0 0 

1994 0 0 0 

1995 0 0 0 

1996 0 0 0 

1997 1 1 0 

1998 2 1 0 

1999 14 15 8 

2000 30 29 17 

2001 38 37 28 

2002 53 60 24 

2003 60 66 18 

2004 61 61 34 

2005 64 65 32 

2006 72 67 46 

2007 64 67 42 

2008 65 61 32 

2009 60 55 34 

2010 45 -- -- 
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 :خزيجي انقظىد اذعأتطىر 
 

 2009/2010عّا الـلجخ الارّغْن للعب  الّ اسِ 

 الاظر امًم
الاظر 
 الضبشِ

الاظر 
 الظْاِ

 اليغيٌ 

6 4 6 16 

    

    

 16 اليغيٌ 

 

 انفصم انصيفي انفصم انثبَي انفصم االول انظُه

2002 0 13 1 

2003 3 8 1 

2004 4 4 3 

2005 5 3 4 

2006 7 7 2 

2007 5 2 4 

2008 5 4 6 

2009 6 4 6 

 

تطور اعداد طلبة قسم اللغة العربية
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 :أعذاد انطهجخ انًتىقع تخزجهى وانذيٍ نى يتخزجىا

 

أعذاد انطهجخ انًتىقع  2001
 تخزجهى

أعذاد انطهجخ انذيٍ نى 
 يتخزجىا

 0 6 انفصم األول

 1 5 انفصم انثبَي

 0 6 انفصم انصيفي

 

 :احصبئيخ تىسيع عاليبد انطهجخ

 

 يقجىل جيذ جيذ جذًا يًتبس 

 4 1 0 1 انفصم األول

 2 1 1 0 انفصم انثبَي

 4 1 1 0 انفصم انصيفي

 
 

 :انُشبطبد انجحثيخ وانًؤتًزاد انعهًيخ نهقظى

 
 .2001/2010األثحبث انعهًيخ وانكتت انًُجشح نهعبو .  1

تطور اعداد خريجي قسم اللغة العربية
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 اليغيٌ  كزت ع ريراد عغ د

6 7 7 20 

 
 2001/2010نهقظى األكبديًي نهعبو ُذواد انعهًيخ انًؤتًزاد وان. 2
 

ػةين اؽزاةبمد عبععةخ  ْ الاْةب      :َذوح انقدذص فدي انهغدخ واألدة    :أوال
، ًرؼينذ الجؾٌس 20/10/2009ثبل ّس عبطيخ للض ب خ العرثْخ، شظيذ ثزب ّخ 

 :ًاعً اق الزبلْخ
 .ال ّس الكنعبشْخ : اعسزب  الّكزٌ  عأ الّّن الينبطرح  
 .ال ّس  ِ  ؽلخ اثن عجْر : ٌ  غسبن عجّ الابلق الّكز  
 ن قّاعخ الي ّسِ ًدصب ه العليْخ اث: الّكزٌ  عسيبعْر ال ْب   
 .ال ّس  ِ الرًاّخ العرثْ خ : اعسزب  الّكزٌ  ؽسن علْ بن   
 .طٌ ح ال ّس  ِ ال ظخ ال ظْرح العرثْخ : الّكزٌ  عؾي ّ عجّْ اهلل  
 .يب  ال ّس  ِ اللغخ ًالنؾٌ عيٌا عل: الّكزٌ  ٌّسو  ثبثعخ  
 اللغخ عنّ ةلْر السكبكْنِ: الّكزٌ ح ىبلخ العجٌشِ 
 . ال ّس  ِ أاة السْرح ال ارْخ : آشسخ شّا  عشعر  

 
النيةٌع ثبللغةخ العرثْةخ، شظيةذ ػةين  عبلْةبد       : َذوح انهغخ وانهىيدخ : ثبَيًب

 27/4/2010اعسجٌ  العليِ لكلْخ آااة ًالانٌن، ثزب ّخ
عشكلخ الكزبثخ عنّ ؿلجخ  عؾيّ عجّْ اهلل . اهلل شبكر، اا عجّ .أ

   الغبععبد اع اشْخ
عّلْخ الاظْؼ ًالليغةِ  ةِ الاـةبة       ا عأ الّّن الينبطرح.أ

 الشعرُ
 رعلْم العرثْخ لغْر النبؿ ْن ثيب    ا ؽسن علْبن .أ
   
ؿرالق رّ ّس النؾٌ العرثِ     عسيبعْر ال ْب . ا
   (ؿرّ خ النض)
 ِ الغبععبد ( علم النؾٌ)ةـؾ      ثبثعخ ٌّسو. ا

   اع اشْخ
قبشٌن ؽيبّخ اللغخ العرثْخ ًدلْبد    غسبن عجّ الابلق . ا

   رناْ ه
  لغخ اإلع ن  ِ الظؾب خ    ىبلخ العجٌشِ. ا
   

 
- :2001/2010انكتت انًؤنفخ نهعبو . 3



                                 PHILADELPHIA UNIVERSITY

 

 
 الاْب، ا عأ الّّن الينبطرح، ال ّس الكنعبشْخ عنشٌ اد، عبععخ  ْ.أ. 1

2009. 
قةرا ح  ةِ رغرثةخ علْةبس     -عؾيّ عجّْ اهلل،  عيبلْبد  ال ظخ ال ظْرح. ا .2

 .2009اا  أّعنخ، عيبن / ركٌػ 
-1950عؾيّ عجّْ اهلل  ععبلم الؾْبح اعاثْخ  ِ  لسـْن ًاع ان . ا. 3

، ع سسخ شٌعبن ًالي سسخ العرثْخ ( ظر ال ظخ ال ظْرح)، 2000
 (. رألْو عشزر )، 2009يبن، ع –للّ اسبد ًالنشر، ثْرًد 

ع ب ثةبد  ةِ اعاة العرثةِ ال ةّّم،     : ىْضم سرؽبن، ةـبة الغةنس . ا .4
 .2010الّا  العرثْخ للعلٌ  شبشرًن 

ع ب ثبد  ِ رغرثخ ع شس الرّاّ : اععراثِ الزبلو:"غسبن عجّ الابلق. ا .5
 .2010عنشٌ اد أعبشخ عيبن الكجرٍ، عيبن، " الرًالْخ

 
 2001/2010انًقجىنخ نهُشز نهقظى نهعبو  /انجحىث انًُشىرح . 4

 
 يحًذ عجيذ اهلل. د: اطى عضى هيئخ انتذريض

طٌ  عن ؽْر السرا  ِ الزراس ال ظظِ العرثِ، ثؾةش ع جةٌم للنشةر    . 1
 2010 ِ عغلخ كلْخ آااة، عبععخ ال بىرح عّا شير ٌّلٌْ 

 النضر  ِ الشعر، عن ة م رغرثخ الراؽر عؾيٌا ا ًّة،، ثؾةش ع جةٌم   . 2
للنشر  ِ عغلخ  ظٌم، ش ّّخ عؾكيخ، اليْئخ اليظرّخ العبعخ للكزةبة،  

 .2010ال بىرح 
رغرثخ الّكزٌ  شظرد عجّ الةرؽين،  .الينيظ امسـٌ ُ ًالشعر الغبىلِ. 2

الجظةبلر ، عبععةخ الجزةرا اع اشْةخ،     : ثؾش عليِ ع جٌم للنشر  ِ عغلخ
 2010عيبن،

 
 هيثى طزحبٌ. د: اطى عضى هيئخ انتذريض

الؾغبط عنّ الغبؽظ ثؾةش  ةِ اليرععْةبد ًالنظةْبد ًاملْةبد ،اليغلةخ       . 1
 .2011العرثْخ للعلٌ  اإلشسبشْخ، الكٌّذ، 

قةرا ح ع بعةبد الؾرّةرُ ؽٌلْةبد الغبععةخ      : اشكبلْخ اليعب ػخ ًامشزؾبم. 2
 2011الزٌشسْخ،

الزشكْر السةْيْبلِ  ةِ  ًاّةخ عظةاٌ  الشةيس، ثؾةٌس سةْيْبلْخ،        . 3
 .2010ْخ، الغأالر عغلخ ثؾٌس سْيْبل

قرا ح  ةِ عشةرً  عؾيةّ    : الزاكْر الينيغِ  ِ الن ّ العرثِ اليعبطر. 4
عازبػ ، شةركخ النشةر ًالزٌّّةف اليةّا س ًارؾةبا كز ةبة اليغةرة، الةّا          

 .2009، 1الجْؼب ،ؽ
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ِ  عنّ اشسزبس الكرعلِ ػين. 5 عسيب  الكزةبة اللجنةبشِ   : الزاكْر اللسبش
ا  العرثْةخ للعلةٌ  شبشةرًن ثبلزعةبًن عةف       ِ الّ س اللغٌُ العرثِ، الّ

 2010ًّا ح الض ب خ اللجنبشْخ، 
 

 :اطًبعيم انقيبو. د: اطى عضى هيئخ انتذريض
عبععةخ   /ع جٌم للنشر عغلخ العلةٌ  اإلشسةبشْخ   / سرقخ الزظؾْؼ اللغٌُ. 1

 2010الكٌّذ، 
 .2010ع رير قسم اللغخ العرثْخ ثغبععخ ال بىرح، شْسبن،. 2
كرّيْةةخ لتسةةزب  شبطةةر الةةّّن اعسةةّ، عركةةأ ا اسةةبد الٌؽةةّح النةةًّح الز. 3

 .2010اإلس عْخ، عيبن، ريٌّ،
 

 :يىطف رثبثعخ. د: اطى عضى هيئخ انتذريض
ؽر الينظٌ  ًشظم الينضٌ ، ا اسخ  ِ الع قخ ثْن الشعر ًالنضةر عغلةخ   . 1

 .العلٌ  اإلشسبشْخ، عبععخ الجؾرّن
 

 :2001/2010ي نهعبو انًؤتًزاد وانُذواد نهقظى األكبديً. 5
 

 :د عشانذيٍ انًُبصزح.أ: اطى عضى هيئخ انتذريض
 .2009الغأالر/ ععرع الكزبة الًّلِ. 1
 .2010ع رير الن ّ اعاثِ ، اليغلس اععلَ للض ب خ، ال بىرح، ؽأّران،. 2

 
 :د حظٍ عهيبٌ.أ: اطى عضى هيئخ انتذريض

ْةْن، عيةبن، ريةٌّ،    علز َ السةرا العرثةِ الضةبشِ،  اثـةخ الكزةبة اع اش     . 1
2010. 

 
 :يحًذ عجيذاهلل. د: اطى عضى هيئخ انتذريض

علز َ ال ظخ ال ظةْرح العرثْةخ، اليغلةس اععلةَ للض ب ةخ، ال ةبىرح،       . . 1
 .2009رشرّن الضبشِ 

، شْسبن (الشابىْخ ًالكزبثْخ)ع رير قسم اللغخ العرثْخ ثغبععخ ال بىرح . 2
2010. 

 . 2010س، الغبععخ ام اشْخ ، اّب  الي رير الض ب ِ الٌؿنِ السبا. 3
 .2010علز َ السرا العرثِ الضبشِ،  اثـخ الكزبة اع اشْن، ريٌّ،. 4

 
 :أييٍ أثى نيم. د: اطى عضى هيئخ انتذريض

ع رير الّ اسبد العرثْخ ًاإلس عْخ، عبععخ عبكررب، اشًّشْسْب، كبشٌن  
 .2009اعًم،
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 :هبنخ انعجىشي. د: اطى عضى هيئخ انتذريض

/ ع ريراسةةة عْخ الّ اسةةةبد اللغٌّةةةخ ًاماثْةةةخ ًرـجْ بريةةةب،  عبلْأّةةةب 
 .12/2009/ 21كٌمعجٌ ، 

 
 هيثى طزحبٌ. د: اطى عضى هيئخ انتذريض

عن الجنٌّْةخ علةَ   : امرغبىبد اللسبشْخ  ِ ش ّ الشعر العرثِ ال ّّم 
الزّاًلْخ،  رغرثخ أثِ شةٌاس الشةعرّخ شيٌ عةًب ، كلْةخ آااة ًالعلةٌ       

 2010ْخ ، عبععخ اثن ّىر، اليغرة امشسبش
 
 

 :2001/2010انتي حققهب انقظى نهعبو  اإلَجبساد
 

 .ععّاا اعزؾبن اليسزٌٍ  ِ اللغخ العرثْخ ًؽٌسجخ امعزؾبن  
ًاللغةةخ العرثْةةخ  ( 1)رـةةٌّر اةزجةةب اد عةةباح عيةةب اد اللغةةخ العرثْةةخ       

 .يب ُعَؾٌسجخلزظجؼ عيْع( اعًم ، الضبشِ ، النيبلِ: )امسزّ اكْخ 
ّشب   ( عنزٍّ اللغخ العرثْخ ) راظْض ششبؽ أسجٌعِ رؾذ عنٌان  

 . ْو اعسبر ح ًالـلجخ 
اً اد ر ٌّةةخ  ةةِ عغةةبم الييةةب اد اعسبسةةْخ للـلجةةخ الةة ّن ر ةةر      

 .، ًلين ّرغت عن ث ْخ الـلجخ % 60ععّمريم عن 
باح الجّ  ثإعّاا عباح علكزرًشْخ ثبلزعبًن عف عيباح الزعلم عةن ثعةّ لية    
 (.عيب اد اللغخ العرثْخ)

 .2010اليشب كخ  ِ اً ح الغٌاح ًالنٌعْخ، عبععخ  ْ الاْب، أّب   
اإلشراف علَ رؾرّر عغلخ  ْ الاْب ًعطّا ىب ثشكر ً قةِ عـجةٌ ،    

 .ًعلكزرًشِ علَ عٌقف الغبععخ
  . العير علَ رـجْق ععرا اد الغٌاح ًالنٌعْخ ً ق أعنّح الغبععخ 

 
 :انًظتقجهيخ نهقظىانتطهعبد 
 .ؿرػ ثرشبعظ اليبعسزْر  ِ اللغخ العرثْخ ًدااثيب : الّ اسبد العلْب  
 .اسز ـبة عّا أكجر عن الـلجخ  ِ عسزٌٍ ا عخ الجكبلٌ ٌّس  
رـةةةٌّر رةةةّ ّس اللغةةةخ العرثْةةةخ ًاإل ةةةباح عةةةن الز نْةةةبد الؾبسةةةٌثْخ  

 .ًاإللكزرًشْخ
 


