
 

 5 من  1 صفحة  5 من  1 صفحة 

 Diploma Program البلومبرنامج 

لومالدببرنامج   

 :الدبلوم برنامج

 :أهداف الربنامج 

 .لتدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا عداد املعلمنيإ  -1

 .تدريب املعلمني أثناء اخلدمة يف حقل تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا -2

 تنمية قدراهتم وجتديد معارفهم وإتاحة الفرصة هلم للبحث والتجريب واإلبداع  -3

 اللغة العربية.على البحث والتحليل يف جمال  بهمتدري -4
 .إجراء البحوث املتعلقة بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا -5
 إعداد املواد التعليمية يف جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا وتطويرها. -6
  الدبلوم: بربنامجشروط القبول 

 الدبلوم ما يأيت:   بربنامجإىل جانب الشروط العامة للقبول باملعهد يشرتط لاللتحاق         

 أن يكون املتقدم سعودياً أو على منحة دراسية رمسية للدراسات العليا لغري السعوديني. – 1

بن سالالعود  جامعة اإلمام حممد )جيد(  من اليقل عن أن يكون حاصالالاًل على درجة البكالوريويف يف اللغة العربية  بتقدير – 2
 اإلسالمية، أو ما يعادهلا من الدرجات األخرى اليت متنحها اجلامعات املعرتف هبا.

أن جيتاز املقابلة العلمية أمام جلنة يشكلها القسم ، للوقوف على قدراته العلمية والبحثية، وإمكان مواصلته للدراسات  – 3
 العليا يف هذا امليدان.

 بيعتها: مدة الدراسة وط

 ( أسبوعاً. 16عام دراسي واحد من فصلني ، كل فصل ) الربنامج امدة الدراسة يف هذ – 1

علم اللغة يف  اومً دبل الربنامج ايف هذ مينح املتخرج يؤدي الدارسالالالون يف ةاية كل فصالالالل اختباراً فيما دريف من مقررات. – 2
 .التطبيقي 



 

 
 5 من  2 صفحة 

 نظام الدراسة يف برنامج الدبلوم:

  تسري الدراسة فيه على النحو اآليت:

( من 2الوحدات فيه أربع وعشرون وحدة ، طبقاً ملا ورد يف الفقرة ) تسري الدراسة وفق نظام املقررات الدراسية، وعدد -1
 املادة الثانية والثالثني من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات.

( من املادة الثانية والثالثني من الالئحة املوحدة 1تقدم املقررات الدراسية يف فصليني دراسيني، طبقاً ملا ورد يف الفقرة ) -2
 للدراسات العليا يف اجلامعات.

 توصيف مقررات برنامج الدبلوم:
 :توصيف مقررات الفصل الدراسي األول 

 )ثالث ساعات(. .مقدمة يف علم اللغة التطبيقي -1

املقرر إىل تعريف الطالب بعلم اللغة التطبيقي وطبيعته ونشأته وعالقته بالعلوم األخرى، وتعريفهم   يهدف
مبصادر علم اللغة التطبيقي وجماالته،  وبتعليم اللغات وتعلمها بوصفه من أهم حقول علم اللغة التطبيقي، إضافة إىل 

ليم اللغة ت الثانية  اللغوية والنفسية واالجتماعية يف تعإكساب الطالب القدرة على االستفادة من نظريات تعلم اللغا
العربية، واإلفادة من دراسات اكتساب اللغة األوىل والثانية يف تعليم اللغة العربية، وتعريف الطالب بفروع علم اللغة 

 التطبيقي .

 مقدمة يف اللغويات. )ثالث ساعات(. -2



 

 
 5 من  3 صفحة 

التعريف بعلم اللغة و بأبرز االجتاهات اللغوية احلديثة، ومساعدة الطالب على معرفة علم األصوات  يتناول املقرر
النطقي ودراسة األصوات القطعية وفوق القطعية يف العربية، ودراسة النظام املقطعي يف العربية، وتعريف الطالب باملورفيم 

قات لم الصرف الصويت، وتعريفهم بعلم الرتاكيب ، وبالعالوأنواعه، وبأنواع الكلمة، ومساعدة الطالب  على معرفة ع
الرأسية واألفقية، وباجلملة ومعايري  تصنيفها وأهم مناهج حتليلها، إضافة إىل تعريفهم مبفهوم علم الداللة، وباحلقول 

 -االشتمال -التضاد -فالداللية والسمات الداللية، وبالعالقة بني املعىن و السياق، وبأنواع العالقات الداللية: )الرتاد
املشرتك اللفظي( ، ودراسة التغري الداليل، مع تعريف الطالب مبفهوم علم املعجم و صناعة املعجمات،   -التنافر

ودراسة أمهية املعجم يف تعليم اللغة وتعلمها، ومساعدة الطالب على معرفة أهم املعاجم يف العربية، وتدريبهم على 
 القراءة يف املعجم العريب.

 دراسات يف النحو والصرف. )ساعتان(. -3

يهدف املقرر إىل متكني الطالب من دراسة بعض أبواب النحو والصرف دراسة حتليلية تطبيقية، وتعريفهم ببعض 
املسائل النحوية والصرفية  اليت تنفرد هبا اللغة العربية، ومتكني الطالب من دراسة الوحدة الصرفية دراسة تطبيقية، مع 

 صائصها، وأقسامها ، ووظائفها، كذلك تعريفهم بالفصائل الصرفية يف اللغة العربية .التعرف على خ
 

 تقناليات التعليم. )ساعتان(. -4

يتناول املقرر مفهوم تقنيات التعليم والوسائل التعليمية و أمهيتها  يف ميدان تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات 
أخرى، وتدريب الطالب على كيفية استعمال بعض التقنيات التعليمية يف جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، 

املستعملة  التعليمية اليت يسهل إنتاجها، وتدريبهم على تقومي بعض الوسائلومتكينهم من إنتاج بعض الوسائل والربامج 
 . يف العملية التعليمية

 مناهج البحث يف تعليم اللغة. )ساعتان(. -5



 

 
 5 من  4 صفحة 

يهدف املقرر إىل متكني  الطالب من فهم طبيعة البحث العلمي وخصائصه وشروطه ووظائفه وأهدافه، وتعريفهم 
)النوعية( والكمية، وتزويدهم مبناهج البحث املختلفة وخصائص كل منهج ومميزاته  بالفروق بني الدراسات الكيفية

وعيوبه، ومساعدة الطالب على معرفة أدوات مجع البيانات املختلفة وتدريبهم على تصميمها، وتدريبهم على إعداد 
حتليلها وكتابة تقارير البيانات و خطط البحوث العلمية يف تعليم اللغة ، وحتديد منهجية البحث وأدواته املناسبة، ومجع 

 البحوث.
 

 :توصيف مقررات الفصل الدراسي الثاين 

 اختبارات اللغة. )ساعتان(. -1

يهدف املقرر إىل تزويد الطالب بأمهية اختبارات اللغة و أهدافها، وتعريف الطالب بأهم أنواع االختبارات اللغوية 
 يد ومهاراهتا وعناصرها، مع تزويدهم بصفات االختبار اجل

 إعداد الربامج واملواد التعليمية. )ساعتان(. -2

يتناول املقرر مفهوم كل من املنهج واملقرر والربنامج والدورة واملواد التعليمية، ومتكني الدارسني من معرفة أهم 
ملنهج ااملذاهب واملداخل يف تطوير املنهج وتصميم املقررات يف ميدان تعليم اللغات، وتعريفهم مبكونات عملية تطوير 

 وخطواهتا، وتدريبهم على تطوير برامج تعليم اللغة العربية، وعلى إعداد املواد التعليمية وتطويرها وتقوميها .

 طرق تدريس اللغات ) نظري وعملي (. )ثالث ساعات(. -3

رق  طيهدف املقرر إىل تعريف الطالب بطرق التعليم العامة واملهارات األساسية يف التعليم، ومتكينهم من تطبيق 
تدريس اللغات األجنبية على تدريس اللغة العربية ، ومن معرفة العالقة بني النظريات اللغوية والنفسية وطرق تعليم 

  اللغات األجنبية، إضافة إىل تدريب الطالب على تطبيق املهارات اللغوية وطرق تدريس العناصر اللغوية .
 



 

 
 5 من  5 صفحة 

 ت(.قضايا أساسية يف تعليم اللغة العربية.)ثالث ساعا -4

يسعى املقرر إىل تعريف الطالب مبيدان تعليم اللغات األجنبية بعامة وتعليم اللغة العربية خباصة من حيث األمهية 
والنشأة والتطور واملصادر، إضافة إىل إكساب الطالب القدرة على االستفادة من دراسات التحليل التقابلي و حتليل 

ناسبة هلا،  أو أجنبية، وإملامهم مبشكالت تعليم اللغة العربية وتقدمي احللول املاألخطاء يف تعليم اللغة العربية لغة ثانية 
كذلك تدريب الطالب على اختيار األنشطة واإلجراءات اليت تناسب تعليم اللغة العربية وتراعي  الفروق بني الدارسني، 

العربية أو  جراءات يف تدريس اللغةوتدريبهم على إجراء الدراسات امليدانية للبحث عن أفضل الطرائق واألنشطة واإل
 ابتكار طرائق وأساليب جديدة.

 حبث. )ساعتان(. -5

بعد قبول الطالب يف مرحلة الدبلوم وبدئه الدراسة، يتقدم الطالب  إىل مشرفه مبخطط حبث، ويف حالة موافقة  
مشرف الطالب على املخطط يبدأ الطالب يف البحث على أن يكون البحث يف  أحد املوضوعات اللغوية  التطبيقية. 

تجاوز إال بعد  إةائه البحث والذي جيب أن ال ي ويقوم املشرف باحلكم على البحث وتقوميه،  وال يتخرج الطالب،
 .ةاية 

 

 

 

 


