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 كلية اآلداب والفنون
 

 
 تعريف عام بالكلية

 
رأسسذ كلٕخ اٖداة َالفىُن مىذ رأسٕس الجبمعخ، َثذأ الزذرٔس فٍٕب فيٓ  

ثزييذرٔس ثييزام  فييٓ  ، َرخييزا اليلٕييخ  1991/1991مغلييا العييبج الجييبمعٓ  
اللغبد َاٖداة َالفىُن، كمب رقذج لغلجيخ الجبمعيخ ديذدا ميه الميُاد      : مجبالد

 .فٓ مجبالد العلُج اإلوسبوٕخ َاالجزمبدٕخ َاإلدالمٕخ
 

ٓ  سيز رضم اليلٕيخ   قسيم اللغيخ العزثٕيخ َبداثٍيب، قسيم اللغيخ       : خ أقسيبج ٌي
الييذايلٓ، اإلوجلٕزٔييخ َبداثٍييب، قسييم الزلييمٕم الجزافٕيييٓ، َقسييم الزلييمٕم 

َقسيم دراسييبد الزىمٕيخ، َقسييم العليُج اإلوسييبوٕخ َاالجزمبدٕيخ، َا قسييبج     
الخمسييخ ا َلييّ أقسييبج أكبدٔمٕييخ رمييىك درجييخ الجيييبلُرُٔ  ثعييذ أن ٔىٍييٓ  

سييبدخ معزمييذح فييٓ الزخلييا، أمييب قسييم العلييُج اإلوسييبوٕخ     131الغبلييت 
يلٕيخ،  َاالجزمبدٕخ فٕىٍض ثعتء رذرٔس مزغلجبد الجبمعخ َثعض مزغلجيبد ال 

َٔقُج ثذَر ٌبج فٓ دم  الغلجخ الجذد ثبلجٕئخ الجبمعٕخ، َٔسٍم فٓ رعمٕي   
. المسزُِ الثقبفٓ َالفيزْ للغبلت مه ييال  عجٕعيخ الميُاد الزيٓ ٔغز ٍيب     
( 1)كمب ٔزُلّ قسم اللغخ العزثٕيخ َبداثٍيب عيزا ميبدح مٍيبراد اللغيخ العزثٕيخ        

 .الزٓ ٔذرسٍب علجخ الجبمعخ كمزغلت إججبرْ
 
 –اليلٕخ درجخ المبجسزٕز فٓ اللغخ اإلوجلٕزٔخ َبداثٍيب ميمه مسيبرٔه    َرمىك 

. سيبدبد رسيبلخ   9سبدخ رذرٔسٕخ ثبإلمبفخ إلّ  12مسبر الزسبلخ َٔزضمه 
سبدخ رذرٔسٕخ ما امزحبن شبمل فٓ  33َمسبر االمزحبن الشبمل َٔزضمه 

 .وٍبٔخ الجزوبم 
ٕخ َفيٓ َسيب ل   َمىذ رأسٕسٍب سعذ اليلٕخ إلّ الزمٕز فٓ الخغيظ الذراسي  

الزذرٔس َفٓ عجٕعخ الزعبمل ميا الغلجيخ َاالٌزميبج ثجىيبء شخليٕخ الغبليت،       
إمبفخ إلّ رُفٕز المزاف  الضيزَرٔخ لعملٕيخ الزيذرٔس ميه مخزجيزاد َمزاسيم       

 .َقبدبد للىقبش
 

َإمبفخ إلّ االٌزمبج ثبلمسزُِ الزعلٕمٓ َا كبدٔمٓ َالحيز  دليّ رمٕيزي    
ُن رمثيل الُاجٍيخ الثقبفٕيخ َالفيزٔيخ للجبمعيخ،      َرقذمً، فئن كلٕخ اٖداة َالفى

مه يال  الىشبعبد العلمٕخ َالثقبفٕخ َالالمىٍجٕخ الزٓ رحز  دلّ دقيذٌب  
َٔشيبر  فيٓ ا وشيغخ أدضيبء ٌٕئيخ الزيذرٔس َعلجيخ اليلٕيخ،         . ثشيل دا يم 

إمبفخ إلّ مزخللٕه َيجزاء ميه ييبرا الجبمعيخ، ثميب ٔسيٍم فيٓ رحسيٕه        
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  ٖ فيب  الز جيخ أميبج الغلجيخ فٕميب ٔزليل ثمجيبالد        المسزُِ العلميٓ، َفيزك ا
 .رخللبرٍم َاٌزمبمبرٍم َمُٕلٍم

 
كمب  .َرعقذ اليلٕخ المؤرمز العلمٓ سىًُٔب، َقذ َصل إلّ دَررً الزاثعخ دشزح

رعقذ أسجُدًب دلمًٕب سىًُٔب ٔشمُل أثحبثيًب َدراسيبد أكبدٔمٕيخ  قسيبج اليلٕيخ      
رٍيذ  إليّ اإلررقيبء ثمسيزُِ     َوشبعبد عالثٕخ َمسبثقبد إثذادٕيخ َثقبفٕيخ   

الغلجخ، َرىمٕخ َدٍٕم، َصقل شخليٕبرٍم ثأسيلُة ٔزيبميل فٕيً دَر الميبدح      
 . العلمٕخ ما الىشبط الالمىٍجٓ المفزُا

 
َ ن مجب  ايزلب  اليلٕخ ٌُ المجب  اإلوسبوٓ َا دثيٓ، فيئن االرليب  ثيٕه     

لُ  أدضييبء ٌٕئييخ الزييذرٔس َالغلجييخ ارلييب  إوسييبوٓ، ٔزبسييم ثييبلزقٓ َثبلسيي 
المزحضييز، َٔقييُج دلييّ اسييزىٍبا قييذراد الغبلييت،  مييه أجييل ثىييبء إوسييبن   
دٔمُقزاعٓ فبدل، ٔذر  الُاججبد الملقبح دليّ دبرقيخ، َٔشيعز ثبلمسيؤَلٕخ     

 . ٕب  القضبٔب المزللخ ثحٕبح مجزمعً َأمبزً
 


