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احلمد هلل الّذي علّم بالقلم ، علّم اإلنسان مامل يعلم ، والصّالة والسّالم على املصطفى لكمال 

أمّا بعد :     دينه وإكماله ، نبيّنا ورسولنا حممّدٍ وعلى آله وصحبه ، ومن تبعه بإحسانٍ ،  

فسرية كلّيّة اللغة العربيّة جبامعة أمّ القرى ومسريهتا رائدةٌ يف عاملنا العربيّ واإلسالميّ ؛ فقد 

خترّج فيها أعالم علوم العربيّة الّذين شرّقوا وغرّبوا ينشرون علومها ويعتنون بقضاياها 

صدّر بني علماء ويهتمّون تعليماً وحبثاً وخدمة جمتمعٍ . وانتسب إليها أعالمٌ علماء هلم حقّ التّ

العربيّة يف عصرنا ، حازوا اجلوائز الدّوليّة ؛ كجائزة امللك فيصل العامليّة يف الدّراسات 

اللسانيّة تارةً والدّراسات األدبيّة والنّقديّة تارةً أخرى . واليوم تُقوّم كلّيّة اللغة العربيّة ما 

ن مقاصد وتستدّ يف صيانةٍ لثوابتها أجرتْه يف ما مضى وتقيّمه ؛ لتشتدّ يف طلب ما اختطّتْه م

ورعايةٍ وعنايةٍ واهتمامٍ مبا يُحيط هبا من متغيّراتٍ يف الدّرس اللسانيّ بعامّةٍ ، والدّرس 

اللسانيّ العربيّ خباصّةٍ . تعاقبَ على عمادة هذه الكلّيّة أعالمٌ مكّنوا هلا وقاموا برسالتها 

مَل ممّا وضعوه ، ونُضيف لذلك ما استجدّ من خري قيامٍ ، واليوم نستكمل ما حقّه أن يُستك

  حاجاتٍ موصولةٍ بوظائف العربيّة وأغراضها مستعينني باهلل على بلوغ تلك املقاصد والغايات .

نالت اجلامعة شهاد االعتماد األكادمييّ املؤسّسيّ بفضل اهلل ثمّ مزيد عنايةٍ واهتمامٍ بشئون 

د أ.د. عبداهلل بن عمر بافيل الّذي يويل العربيّة لساناً اجلامعة من معايل مديرها الرّائد القائ

وإنساناً مزيد عنايته واهتمامه . والكلّيّة كسائر كلّيّات اجلامعة توشك أن حتصل على 

 االعتماد الربجميّ لرباجمها بعد استيفاء مطالب االعتماد يف معايريه املختلفة .



امنا من باب التّوافق العضويّ الوظيفيّ بني نويل إعادة هيكلة الكلّيّة مزيد عنايتنا واهتم

وحداهتا وأقسامها وسائر وحدات اجلامعة وكلّيّاهتا ومعاهدها ومراكزها ؛ جتنّباً للتّنازع يف 

األعمال وتكرارها بال موجِبٍ . وكان االستهالل بردّ برنامج الدّراسات العليا ألقسام 

سات العليا يف ما مضى ؛ استغناءً بقسمٍ مفرَدٍ ، الكلّيّة الّيت تنحّتْ عن القيام بأعمال الدّرا

وقد جاء ذلك الدّمج رعايةً لإلحاطة مبوضوعات الدّراسات العليا وحفْز األقسام على 

تطوير براجمها وحتديثها على الوجه الّذي تقتضيه حركة اجلامعة الكلّيّة . وتعتزم الكلّيّة 

ستقبل ؛ رعايةً ملا طرأ من حاجاتٍ .استحداث بعض الوحدات واملراكز واألقسام يف ما ت  

أنشأنا وحدةً لشئون املعيدين واحملاضرين ؛ رعايةً حلاجاهتم العلميّة والوظيفيّة ، ومزيد 

عنايةٍ واهتمامٍ بتوظيفهم يف ما حتتاج إليه الكلّيّة من علومٍ استجدّتْ ومناهج حديثةٍ 

 وإحلاقهم بربامج االبتعاث يف ما تقتضيه احلاجة .

الكلّيّة تنوّع املدارس اللغويّة ومناهج البحث اللسانيّ واألدبيّ والبالغيّ والنّقديّ ، تراعي 

وتعاجل وجوهه املختلفة نظريّاً وتطبيقيّاً ، وتستقطب لذلك الغرض خرية أساتذة علوم العربيّة 

 من بالدٍ شتّى ؛ لتأهيل املعيدين واحملاضرين وطالّب الدّراسات العليا رجاالً ونساءً .

تستكمل الكلّيّة خطّتها التّنفيذيّة خلطّتها االسرتاتيجيّة باستكمال مطالب اخلطّة 

اإلداريّة والعلميّة واملادّيّة وغريهنّ ، وتعتزم الكلّيّة استكمال مبناها الّذي وُضع هلا يف 

 ما اختطّته اجلامعة هلا ؛ للقيام بوظائفها على الوجه الّذي حيقّق مقاصد إنشائها .

تّطوير اإلداريّ ملوظّفي الكلّيّة يف العابديّة والزّاهر وريع ذاخر مزيد عنايتنا ونويل ال

واهتمامنا . ومن باب وصل الكلّيّة مبحيطها تعتزم الكلّيّة استكمال رحلتها مع عقد 

النّدوات واملؤمترات ؛ طلباً للتّفاعل والتّعاون على القيام بوظائف اللسان العربيّ وتبادل 



ات مع نظائرها .العلوم واخلرب  

واهلل نسأل أن يبارك هذه املسرية وأن ميدّنا بعونه أمجعني ؛ لتحقيق ما نسعى إليه ممّا اختطّته 

! . اجلامعة هلا من أهدافٍ وأدواتٍ طالّباً وأساتذةً وهيئةً إداريّةً  
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