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الرّحيم الرّمحن بسم اهلل  

هلل الََّذِي شَرََّفَنا بتعلَّم العربيّة وتعليمها ومدارسة قضاياها حبثاً ومعاجلةً، والصّالة والساّلم على  احلمد 

 :أفصح النََّاس لساناً وأقْومهم بياناً احلامد احملمود مُحَمََّدٍ، وعلى آله وصحْبه أمجعني، وبعد

نّحو والصّرف مغتبِطاً خبدمة اللغة العربيّة وقضاياها فقد أسلمتيْن يدُ التَّكليف إىل رئاسة قسم اللغة وال

صوتاً وصرفاً وحنواً وداللةً وما اتَّصل من ذلك كلَّه بسببٍ، يف زمن تزاحُم األلسنة بال تراحُمٍ، وصراع 

 .األلسنة سلباً وإجياباً

سان كتابه اخلالد؛ وطَّنّا أنفُسنا على أنّ العربيّة من األلسنة كالرّوح من اجلسد؛ اصطفاها اهلل بكوهنا ل

 .فخلَّدها خبلود كتابه، وهي أوفى باملقصود وأدَلَّ عليه وأجَلَّ يف ما يستجدّ للنّاس يف حياهتم من حاجاتٍ

أخذتُ خطاب التَّكليف وكتابه وأنا على علمٍ مبا ينتظرنا أمجعني من حتدّياتٍ ومصاعب؛ فاالعتماد 

سم، واملتغيّرات يف املوارد واألدوات والتَّقنيّات تُحيط بِنَا األكادمييّ للقسم مِلفٌّ تعاجله جلان االعتماد بالق

من كلَّ جانبٍ، وحنن مسؤولون مسؤوليّةً مجْعيّةً مجاعيّةً عن التَّمكني لربامج القسم العلميّة وتطويرها؛ 

للوفاء مبكانة أمّ القرى من سائر القرى جامعةً وجمتمعاً، ولن حنقَِّق مقاصد وجود القسم مامل يكنْ 

من اهلل لنا أمجعني أساتذةً وهيئةً إداريّةً، وتآزرٌ بني طاقات القسم وموارده البشريّة واملادّيّة يف  عونٌ

ائتالفٍ واختالفٍ وتفاضُلٍ وتكامُلٍ، وتوافقٍ عضويٍّ وظيفيٍّ بني أعضاء القسم ومنسوبيه رجاالً ونساءً. 

لجامعة بعامّةٍ . وقد انضاف برنامج يكاد القسم حيصل على اعتماد براجمه بعد االعتماد املؤسّسيّ ل

الدّراسات العليا للقسم يف سياق تقويم اجلامعة لرباجمها العلميّة والتَّعليميّة ، والقسم بسبيل تقويم خطَّته 

البحثيّة يف مواءمةٍ مع خطَّته الدّراسيّة لطلَّاب الدّراسات العليا يف اللغويّات نظريّها وتطبيقيّها ، مراعني 

اللسانيّة واملكانيّة ، ومتغيّرات الدّرس اللسانيّ مفيدين من طاقات اجلامعة ومواردها  ثوابت الكلَّيّة

يف أن تكون بيئة التَّعلَّم والبحث العلميّ معاً يف القسم والكلَّيّة معاً جاذبةً ال طاردةً ، جاهدين يف هتيئة 

  .لقيام بوظائفه خري قيامٍالسّبل املعينة للطَّلَّاب واألساتذة معاً لصوْن اللسان العربيّ املبني وا

ويَزينُ الطَّلبَ ويَزيدُه ظرفُه املكانيّ أمُّ القرى مُنية املتمننّي من الباحثني والعلماء وطالّب العلم ؛ حيثُ 

جوارُ بيت اهلل احلرام ، وحنن نستصحبُ هذا املعنى النّفيس يف معاجلة كلَّ نفيسٍ من علوم اللغة العربيّة 

اً وبالغةً ونقداً وما يتَّصل بذلك كلَّه من شريف العلوم بسببٍ . واهلل املستعان لغةً وحنواً وصرفاً وأدب
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على  على حتقيق مقاصد إنشاء هذا القسم ، وصوْن موروثه واكتساب ما يزينُ ذلك املوروث ويُحييه

                                                                        .! . العلميّة والفنّيّةه اتَّساعٍ يف اإلحاطة بأغراض

 

 

 

بن صامل الّسلميّ  . أسامة بن أحمدد  

 رئيس قسم اللغة والّنحو والّصرف

 

 

 


