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مساحة أكادميية
اللغة العربية وأهميتها
د.محمد حسني فقيه – كلية الرتبية والعلوم
اإلنسانية واالجتامعية
تنب ــع أهميّ ــة اللغ ــة م ــن الغاي ــة املتحقق ــة فيه ــا
وه ــي «التواص ــل» .وتعــ ّد اللغ ــة م ــرآة للمجتم ــع،
تقـــ ّدم للحضـــارات واألمـــم األخـــرى صـــورة نق ّيـــة
م ــن مخزونه ــا الثق ــايف ع ــر ه ــذه امل ــرآة ،وتب ــثّ
قي ــم ذل ــك املجتم ــع ،وأعراف ــه وتقالي ــده ،ضاربــ ً
ة
بذلـــك مســـارها ال ّراســـخ يف خارطـــة الوجـــود
اإلنســـاين.
أع ــزايئ الطلب ــة ،لق ــد ارت ــأت جامع ــة الع ــن فت ــح برنام ــج اللغ ــة العربي ــة وآدابه ــا،
ملـــا لتعلّـــم اللغـــة العربيـــة مـــن فائـــدة عظيمـــة يعـــود نفعهـــا عـــى الفـــرد

واملجتمـــع .لـــذا يطمـــح برنامـــج بكالوريـــوس (اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا) يف
جامع ــة الع ــن إىل أن يك ــون مرك ــزا ً تعليميــاً رائ ــدا ً يف ن ــر املعرف ــة األدبي ــة
واللغوي ــة والنقدي ــة ،وإع ــداد ك ــوادر مهني ــة متخصص ــة يف الدراس ــات األدبي ــة
واللغويـــة ،وفـــق املنظومـــة التعليميـــة لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة.
ويتمح ــور دور الربنام ــج يف ن ــر املعرف ــة األدبي ــة واللغوي ــة والنقدي ــة ضم ــن
منظومـــة تعليميـــة تتســـم بالتكامـــل والتطـــور واالنفتـــاح ،وإعـــداد متخصصـــن
يف الدراســـات األدبيـــة واللغويـــة ،مزوديـــن باملهـــارات التواصليـــة الكافيـــة،
ومؤهل ــن لتطبي ــق ه ــذه املع ــارف والخ ــرات يف مج ــاالت البح ــث ،وكل ميادي ــن
العمـــل التـــي تتطلـــب توظيـــف العربيـــة وآدابهـــا وتقنياتهـــا ،مســـتوعبني تـــراث
األم ــة ،ومنفتح ــن ع ــى مناه ــج اآلخري ــن ورؤاه ــم ،م ــع ترس ــيخ قي ــم االنت ــاء
وتنميـــة التفكـــر النقـــدي والتعلـــم الـــذايت والعمـــل بـــروح الفريـــق.

إقـرأ املزيـد

جديــد الجامعــة

مكتب الخريجني

أهمي ــة مكت ــب الخريج ــن وأهمي ــة تواص ــل الخري ــج م ــع
الجامع ــة

جامعة العني تفتتح مركزا ً متخصصاً لعقد اختبارات اآليلتس
بالتعاون مع املجلس الثقايف الربيطاين

تكمن أهمية التواصل بني الخريجني والجامعة يف تطوير مهارات الخريجني

افتتحت جامعة العني وبالتعاون مع املجلس الثقايف الربيطاين مركزا ً متخصصاً

الدورات التدريبية والفعاليات وإطالعهم عىل أخبار الجامعة واخر مستجداتها

أنواعاً مختلفة من اختبارات اآليلتس املعتمدة ،وميكن للطلبة تقديم االمتحانات

ومعرفتهم وهنا يأيت دور مكتب الخريجني من خالل األنشطة التي يقدمها مثل

من خالل النرشة اإللكرتونية الشهرية ،وأيضاّ االبقاء عىل التواصل من خالل دعوة
الخريجني للمؤمترات ومناسبات الجامعة املختلفة.

لعقد اختبار اللغة اإلنجليزية الدويل (اآليلتس) يف مقرها بالعني ،والذي يقدم
ورقياً أو إلكرتونياً.

إقـرأ املزيـد

إضاءة عىل خريج

إقـرأ املزيـد

مواضيع قد تهمك

حان
الخريجة إميان صفوه ط ّ
بكالوريوس الصيدلة

صيدالنية يف مركز كيور بلس الطبي
عرفنا عن نفسك ؟
حان سورية الجنسية مقيمة يف اإلمارات العربية املتحدة.
اسمي إميان صفوة ط ّ
أخربنا عن مسريتك الدراسية ؟ وما متثله لك جامعة العني؟
التحقت بجامعة العني لدراسة تخصص الصيدلة يف سنة  ، 2012وتخرجت منها بدرجة
وة الجامعة
امتياز ومبعدل  3.86يف يناير 2017/وبالفعل تأكدت من فكرة أن ق ّ
تلعب دور كبري يف تخريج كوادر طالبية متميزة تخدم سوق العمل بشكل عام بحيث
ي اختصاص يف املجال املهني
يكون لها أثر إيجايب يف رسم صورة مثالية عن أ ّ
واملجتمعي ..

إقـرأ املزيـد

للتسجيــــل

اقرأ األعداد السابقة
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