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 Doctoral Program الدكتوراه برنامج

الدكتوراهبرنامج   

 الدكتوراه يف اللغويات التطبيقية لربامج ومتطلبات القبول الدليل اإلرشادي

 من قسم علم اللغة التطبيقي

 مبعهد تعليم اللغة العربية

 

 مقدمة : 

احلمد هلل رب العاملني والصالة ، والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما 
 بعد : 

علم اللغة التطبيقي يف املعهد    مينح درجة املاجستري يف علم اللغة التطبيقي، وقد خترج يف هذا القسم  فإن قسم
 هـ عشرات الطالب معظمهم من العاملني يف جمال التعليم. 2041/ 2041منذ افتتاحه عام 

مجيع فروع  الطالب يفلقسم عشرات اوقد قام القسم بتطوير خطة برنامج املاجستري ، عدة مرات ، وقد خترج يف 
علم اللغة التطبيقي ، وخدموا يف جماالت عدة . و أثبت الربنامج وهلل احلمد جناحه يف تقدمي برنامج دراسات عليا 

 حديث ومتطور ، ومتوافق مع  أحدث االجتاهات والربامج يف الدراسات اللغوية احلديثة . 

دكتوراه يف هذا اجملال حمدودة. فليست هناك فرصة أمام غري أن الفرص املتاحة هلؤالء الطالب ملواصلة ال     
الطالب احلاصل على درجة املاجستري يف علم اللغة التطبيقي ملواصلة البحث يف التخصص ذاته داخل اململكة، ال 

 يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وال يف غريها من جامعات اململكة.
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ب يف جامعات اململكة ملواصلة الدكتوراه يف اجملاالت اللغوية األخر  حمدودة كما أن الفرص املتاحة هلؤالء الطال
 أيضاً، مما يضطر الطالب إىل تغيري ختصصه، أو البحث عن قبول من جامعة خارج اململكة.

للغة احالً هلذه املشكلة القائمة منذ فرتة طويلة، وانطالقا من رسالة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف نشر 
للدكتوراه يف  ح برنامجبفت قسم علم اللغة التطبيقي تقدمالعربية وتعليمها، ودعم البحوث والدراسات يف هذا اجملال، 

 .اللغويات التطبيقية العربية

 

 تعريفات وأهداف:

نح للطالبوراه هي درجة جامعية يف التخصص درجة الدكت هبدف حتقيق  ؛احلاصل على درجة املاجستري ُتم
 .ثر يف التخصصعمق أك

   :    مزه  )رقمه(و ر  ربنامج اسم ال

 اللغويات التطبيقية 
 طبيعة الربنامج:

 )أ ( برنامج جديــــد                       املوعد احملدد لبدء الربنامج   

 )ب(  برنامج مستمر              ، السنة اليت مت فيها آخر مراجعة للربنامج جديد  

 الالزمة إلكمال الربنامج   عات املعتمدةالساجمموع 

 :الربنامجاملؤهل )الشهادة( اليت حيصل عليها الطالب عند إكمال 

 دكتوراه 
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 أهداف الربنامج:

أهدافاً كثرية، منها ما هو تطبيقي تعليمي، ومنها ما هو نظري خيدم  –إن شاء هللا –سوف حيقق هذا الربنامج 
 ساً هلا، أو رافداً من روافدها، ومن هذه األهداف:اجلوانب التطبيقية، أو يكون أسا

إتاحة الفرصة أمام كثري ممن حصلوا على درجة املاجستري يف علم اللغة التطبيقي من أبناء اململكة ملواصلة  .2
 الدراسات العليا والبحث يف التخصص ذاته داخل اململكة.

يم العربية يف جمال تعليم اللغات بشكل عام، وتعلإعداد الكفايات العلمية السعودية، وتأهيلهم تأهيالً عالياً  .1
 بشكل خاص، مما يدعم رسالة اململكة العربية السعودية يف هذا اجملال.

إثراء البحث يف اللغة العربية، لغة القرآن الكرمي، اجلديرة ببذل كل جهد علمي وحبثي يف سبيل جعل  .1
ية بني ق الغاية اليت يفرضها اإلسالم لنشر العربتعليمها وتعلمها عمالً علمياً جاداً، وسلوك كل طريق حيق

 أبناء املسلمني يف بقاع األرض.
تدعيم مكانة اجلامعة واملعهد بني جامعات اململكة ومؤسساهتا العلمية، حيث إهنا الوحيدة اليت تنفرد بتقدمي  .0

تطويعها لإلفادة  ناللغويات التطبيقية احلديثة، وما تنتظمه من نظريات لغوية وتطبيقية متقدمة، فضالً ع
 منها يف نشر العربية وتعليمها.

إتاحة الفرصة ألبناء العربية، وخاصة أبناء اململكة يف اإلسهام يف دعم القواعد املنهجية وتطويرها، وكذلك  .5
املعطيات احلديثة لكثري من العلوم ذات الصلة باللغويات التطبيقية، مثل: علم اللغة االجتماعي، وعلم اللغة 

 وعلم اللغة العرقي، وعلم اللغة احلاسويب، ولغويات الرتمجة. النفسي،
 

 

 القبول والتسجيل:متطلبات 

( من الالئحة  14، 21، 21، 21، 21، 21، 21باإلضافة إىل شروط القبول العامة الواردة يف املواد ) 
 املوحدة للدراسات العليا، يشرتط لقيد الطالب يف هذا الربنامج ما يأيت:
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الً على درجة املاجستري يف علم اللغة العام، أو علم اللغة التطبيقي، بتقدير ) جيد جداً أن يكون حاص -2
( على األقل من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، أو ما يعادهلا من الدرجات األخر  اليت 

 ُتنحها اجلامعات املعرتف هبا.
ث حلية اليت ُتكن الطالب من االطالع على أحدأن يثبت معرفته باللغة اإلجنليزية، أو غريها من اللغات ا -1

 الدراسات يف هذا امليدان.
أن جيتاز املقابلة العلمية أمام جلنة يشكلها القسم، للوقوف على قدراته العلمية والبحثية، وإمكان مواصلته  -1

 للدراسات العليا يف هذا امليدان.
 اجتياز اختبار القدرات العامة. -0

 

 نظام الدراسة:

( من املادة الرابعة والثالثني 1ة يف هذا الربنامج بنظام الرسالة وبعض املقررات، حسب ما ورد يف الفقرة )تسري الدراس
 من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات، حيث تنقسم الدراسة فيه إىل مرحلتني:

حداهتا يف فصلني دراسيني، جمموع و  األوىل: مرحلة الدراسة املنهجية، ومدهتا سنة واحدة، تقدم فيها مقررات منهجية
 عشرة وحدة، منها عشر  وحدات يف الفصل الدراسي  األول، ومثان وحدات يف الفصل الدراسي الثاين.  نمثا

الثانية: مرحلة إعداد الرسالة، ومدهتا ال تقل عن سنتني، وال تزيد عن أربع سنوات من تاريخ موافقة جملس املعهد على 
 سب هلا أربع وعشرون وحدة دراسية.موضوع الرسالة، وحيت

فيكون جمموع الوحدات املطلوبة للحصول على درجة الدكتوراه اثنتني وأربعني وحدة دراسية، ينجزها الطالب يف مدة 
ال تقل عن ستة فصول دراسية، وال تزيد عن عشرة فصول دراسية، وللجامعة املوافقة على التمديد للدارس سنة واحدة 

 تقرير املشرف، وتوصية جملسي القسم واملعهد، وجملس عمادة الدراسات العليا.إضافية بناء على 

 

 أسباب احلاجة للربنامج :
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أهدافاً كثرية، منها ما هو تطبيقي تعليمي، ومنها ما هو نظري خيدم اجلوانب  –إن شاء هللا –سوف حيقق هذا الربنامج 
 ومن هذه األهداف: التطبيقية، أو يكون أساساً هلا، أو رافداً من روافدها،

إتاحة الفرصة أمام كثري ممن حصلوا على درجة املاجستري يف علم اللغة التطبيقي من أبناء اململكة ملواصلة  -2
 الدراسات العليا والبحث يف التخصص ذاته داخل اململكة.

تعليم و  إعداد الكفايات العلمية الســــــــــــعودية، وتأهيلهم تأهياًل عالياً يف جمال تعليم اللغات بشــــــــــــكل عام، -1
 العربية بشكل خاص، مما يدعم رسالة اململكة العربية السعودية يف هذا اجملال.

إثراء البحث يف اللغة العربية، لغة القرآن الكرمي، اجلديرة ببذل كل جهد علمي وحبثي يف ســـــــــــــبيل جعل  -1
شــر العربية بني نتعليمها وتعلمها عمالً علمياً جاداً، وســلوك كل طريق حيقق الغاية اليت يفرضــها اإلســالم ل

 أبناء املسلمني يف بقاع األرض.
تدعيم مكانة اجلامعة واملعهد بني جامعات اململكة ومؤســــــــــســــــــــاهتا العلمية، حيث إهنا الوحيدة اليت تنفرد  -0

بتقدمي اللغويات التطبيقية احلديثة، وما تنتظمه من نظريات لغوية وتطبيقية متقدمة، فضـــــــــــــالً عن تطويعها 
 العربية وتعليمها.لإلفادة منها يف نشر 

إتاحة الفرصة ألبناء العربية، وخاصة أبناء اململكة يف اإلسهام يف دعم القواعد املنهجية وتطويرها، وكذلك  -5
املعطيات احلديثة لكثري من العلوم ذات الصـــــــــــــلة باللغويات التطبيقية، مثل: علم اللغة االجتماعي، وعلم 

 احلاسويب، ولغويات الرتمجة.  اللغة النفسي، وعلم اللغة العرقي، وعلم اللغة
 عالقة الربنامج برسالة اجلامعة:

يعمل الربنامج على حتقيق رســــــــــالة اجلامعة، وذلك بنشــــــــــر اللغة العربية وتطوير تدريســــــــــها، وتعليمها لغري 
 العرب؛ مما يساعد على نشر الثقافة العربية اإلسالمية، وإبراز الصورة الصحيحة لإلسالم.

 

 ج: هيكل وتنظيم الربنام

 وصف الربنامج:  – 2

معلومات تتضمن املقررات األساسية و االختيارية، وكذلك بيان بالساعات املعتمدة، واملتطلبات اليت ختص القسم/  
 الكلية أو اجلامعة، باإلضافة إىل تفاصيل كاملة حول املقررات اليت ينبغي أن تدرس يف كل فصل أو عام دراسي.  
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 القسم ملستو ا عدد ساعاته نوعه املقرر م

علم اللغة  األول 1 أساسي االكتساب اللغوي 2
 التطبيقي

علم اللغة  األول 1 أساسي اللغة واجملتمع 1
 التطبيقي

علم اللغة  األول 1 أساسي صناعة املعاجم 1
 التطبيقي

لسانيات النص وحتليل  0
 اخلطاب

علم اللغة  األول 1 أساسي
 التطبيقي

علم اللغة  األول 1 أساسي اللغة واحلاسوب  5
 التطبيقي

علم اللغة  الثاين 1 أساسي اللغة والتعليم 1
 التطبيقي

مناهج البحث يف اللغويات  1
 التطبيقية

علم اللغة  الثاين 1 أساسي
 التطبيقي

علم اللغة  الثاين 1 أساسي الداللة والتداولية 1
 التطبيقي

السياسة اللغوية والتخطيط  1
 اللغوي

م اللغة عل الثاين 1 أساسي
 التطبيقي

 )مت إيضاح تفاصيل كل مقرر يف التوصيف اخلاص باملقررات(
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 4التدريب امليداين – 1

 وصف خمتصر ألنشطة التدريب امليداين ) إن وجدت( –أ 

 _ التدريب العملي على استخدام احلاسوب يف البحث اللغوي.2

 التدريب على دراسة القضايا اللغوية ذات الصلة باجملتمع  -1

 التدريب العملي على القضايا ذات الصلة باالكتساب اللغوي -1

 _ التدريب العملي يف صناعة املعاجم.0

 التدريب العملي على مناهج البحث املختلفة يف اللغويات التطبيقية  -5

 

 قائمة بنتائج التعلم الرئيسية يف الربنامج اليت ميكن تطويرها من خالل التدريب امليداين:  –ب 

 دريب الناجح ._ الت2

 _ القدرة على فهم االكتساب اللغوي1

 بني اللغة واجملتمع.  طاالرتبا ك_ القدرة على إدرا1

 يف أي مرحلة أو مراحل يف الربنامج يتم تقدمي التدريب امليداين؟ )مثال: تذكر السنة أو الفصل(: –ج 

 يتم التدريب يف كل الفصول الدراسية املنهجية حسب مقرر كل فصل 

 أسابيع طيلة الفصل( : 0أيام لألسبوع ملدة  1الوقت املخصص للتدريب امليداين )مثال:  –د   

 كل مقرر حسب التفصيل التايل   بيتم التدريب حس    

  

 الساعات املقرر

 أسبوعيا طوال فصل دراسي  1 _ االكتساب اللغوي 2
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 احد و أسبوعيا ملدة أربعة أسابيع يف فصل دراسي  1 اللغة واجملتمع . -1

مـــنـــــــاهـــج الـــبـــحـــــــث يف -1
 اللغويات التطبيقية 

 أسبوعيا ملدة أربعة أسابيع يف فصل دراسي واحد 1

  

 مشروع أو حبث التخرج )إن وجد (  -1

 وصف خمتصر لطبيعة املشروع أو البحث –أ 

 موضوع خيتاره الطالب، ويدور حول القضايا ذات الصلة بعلم اللغة التطبيقي لرسالة دكتوراه حو 

 قائمة بنتائج التعلم الرئيسية املقصودة للمشروع أو البحث.  –ب 

 اإلملام مبنهج البحث العلمي. -2
 زيادة  العمق املعريف للطالب بالتخصص.      -1
 يف أي مرحلة أو مراحل يف الربنامج يتم تنفيذ البحث أو املشروع؟ )مثال: السنة أو الفصل( -ج 

 دراسيني( بعد انتهاء  الدراسة املنهجية  )بعد فصلني

 عدد الساعات املعتمدة للبحث أو املشروع البحثي :  –د 

 وصف موجز ملا يقدم من إشراف أكادميي ودعم للطالب فيما خيص البحث العلمي : -هـ 

 مساعدة الطالب يف اختيار موضوع البحث. -2

 مساعدة الطالب يف وضع خطة البحث.  -1

 اإلشراف على الطالب أثناء اجناز حبثه. -1

 وصف إجراءات التقييم ملشروع البحث  –و 

 املتابعة املستمرة من قبل املشرف أثناء البحث.-2

 املناقشة العلمية للبحث من قبل مناقشني للبحث.  -1
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 نواتج التعلم : –0

 املعرفـــة : –أ 

ق الفردية و أن يعرف الطالب املوضوعات األساسية يف علم اللغة التطبيقي ويدرسها دراسة متعمقة، مثل: الفر  -2
يف اكتساب اللغة وتعلمها، ونظريات تعلم اللغة، والسياسة اللغوية والتخطيط اللغوي، والثنائية اللغوية، التعدد 

 اللغوي، االزدواجية اللغوية، باإلضافة احلاسوب والشبكات البينية واحمللية يف تعليم اللغات.
 علم اللغة التطبيقي، مثل:أن يتعرف الطالب على بعض املهارات واألدوات املتعلقة ب -1

 مناهج البحث يف اللغويات التطبيقية .2
 السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي .1
 اللغة واحلاسوب  .1
 االكتساب اللغوي .0
 اللغة واجملتمع  .5

 

 :اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املعرفة 
 احملاضرات 
 الشفوي بني الطالب   النقاش 
  النقاش الشفوي مع األستاذ 
 ب العملي التدري 

  :طرق تقييم املعرفة املكتسبة 
  االختبارات الفصلية 

  االختبارات النهائية 

 حبوث قصرية 
 املهارات املعرفية )اإلدراكية( –ب 

 أن يصف الطالب مفهوم علم اللغة التطبيقي والعلوم اللغوية األخر  املتعلقة به. -2
 تعلمها.أن مييز الطالب دور كل علم من هذه العلوم يف تعليم اللغة و  -1
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 أن يطبق الطالب مناهج البحث العلمي وخطواته. -1
 أن يطبق الطالب أبرز االجتاهات يف البحث اللغوي . -0

 

  املهارات املعرفية )اإلدراكية(اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير: 
 ورش التدريب  -2
 حلقات النقاش -1
 البحوث القصرية -1

 

  املكتسبة: (املهارات املعرفية )اإلدراكيةطرق تقييم تطوير 
  تقومي مشاركة الطالب . 
  املشاريع القصرية. 
 االختبارات الفصلية . 
  االختبارات النهائية 
  استمارات تقييم أداء التدريس 

  

 : مهارات العالقات الشخصية واملسئولية  –ج 

 :  اوصف ملهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على حتمل املسئولية املطلوب تطويره  – 2 

 . أن يتمكن الطالب من بناء عالقات ناجحة مع اآلخرين من أجل دراسة القضايا اللغوية ذات الصلة بالرنامج 
   . أن يتقن فن التعامل مع زمالئه وأفراد اجملتمع 

 أن ينجز األعمال املطلوبة يف وقتها احملدد

 

 ت:اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات والقدرا - 1

  ورش العمل 
  حلقات النقاش 



 

 
 02 من  11 صفحة 

 . الكتابة يف الصحف واملنتديات العلمية 
  . املشاركة يف الندوات العلمية ذات الصلة 

 طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرهتم على حتمل املسئولية: – 1
  . قياس أداء الطالب يف مهارة العالقات الشخصية باملالحظة واالستبانات 

 قياس قدرة الطالب على إجناز األعمال املطلوب إجنازها

 مهارات االتصال ، وتقنية املعلومات، واملهارات احلسابية )العددية(: –د 
 أن يستخدم الطالب اجملالت العلمية اإللكرتونية يف جمال التخصص . – 2 -2

واضيع ين ، ومناقشة املأن يستخدم الطالب املواقع اإللكرتونية ذات الصلة ، من أجل االتصال باآلخر  -1
 املتعلقة بالربنامج

 أن يستخدم الربامج احلاسوبية يف حلقات النقاش ،  ويف تنفيذ البحوث الصغرية .  -1

 سرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:إ  - 1
  تدريب الطالب على االستفادة من اجملالت العلمية اإللكرتونية ذات الصلة 

  على الرجوع للمواقع اإللكرتونية ذات الصلة . تدريب الطالب 

 استخدام الربامج احلاسوبية يف احملاضرات وحلقات النقاش 
 طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات االتصال ، وتقنية املعلومات، واملهارات احلسابية )العددية(:   – 1

  خالل استخدامها يف حبوثهم . تقومي استخدام الطالب للمواقع اإللكرتونية واجملالت العلمية ، من 

  . تقومي الطالب أثناء التدريب 

  . البحوث الفصلية 

 االختبارات املعملية والتحريرية 
 

 املهارات احلركية  )إن كانت مطلوبة(  ـهـ 



 

 
 02 من  10 صفحة 

 وصف للمهارات احلركية املطلوب تطويرها يف هذا اجملال: – 2

   4استخدام احلاسوب يف إعداد املواد العلمية  
    

 سرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات احلركية:إ - 1

  . التدريب يف املعامل احلاسوبية 

 وتصميمها وإخراجها التقارير كتابة . 

 .تقدمي عروض تلفزيونية أو حاسوبية مسجلة من دراسات ميدانية 

    . كتابة أوراق عمل وخمططات ورش عمل 
 ة .كتابة ملخصات وحماور ألعمال وموضوعات علمي 
   كتابة حبوث صغرية ومستخلصات علمية 

 طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات احلركية: – 1

  . االختبارات املعملية 

 املالحظة املباشرة 

 أوالً: الخطط الدراسية للبرامج الدراسية )الماجستير والدكتوراه(.

 الماجستير   -1
  : الفصل  األول 

الترميز   عدد الوحدات الدراسية المقرر

 سم اال

الترميز 

 الرقم 

 121 طبق وحدتان  علم  اللغة العام

 120 طبق وحدتان( النحو والتصريف

 126 طبق وحدتان علم اللغة التطبيقي

طرررراترررق ترررردريررر  

 اللغات

 124 طبق ثالث وحدات 



 

 
 02 من  13 صفحة 

 126 طبق وحدتان علم األصوات

   وحدة  11 مجموع الوحدات 

 :  الفصل  الثان 

ميز  التر عدد الوحدات المقرر

 االسم 

 الترميز الرقم 

 611 طبق  وحدتان علم المعجم

 610 طبق  وحدتان تقنيات التعليم

إعررررداد الررربررررامررر  والرررمرررواد 

 التعليمية

 613 طبق  ثالث وحدات

 614 طبق  وحدتان مناه  البحث في اللغة

 615 طبق  وحدتان علم الداللة

   وحدة  11 مجموع الوحدات 

0-  

 : الفصل  الثالث 

الترميز   عدد الوحدات ررالمق

 االسم 

الترميز 

 الرقم 

منرررراه  البحررررث في تعليم اللغررررة 

 وتعلمها

 602 طبق وحدتان

 601 طبق وحدتان التحليل اللغوي

 600 طبق وحدتان علم اللغة النفسي

 603 طبق وحدتان علم اللغة االجتماعي

 604 طبق وحدتان اختبارات اللغة

   وحدة  11 مجموع الوحدات 

 



 

 
 02 من  14 صفحة 

 ثانيا : الرسالة
  

 
 

 

 الدكتوراه.-0

  الفصل األول 
عدد الوحدات  المقرر

 الدراسية

الترميز  

 االسمي

الترميز 

 الرقم 

 821 طبق وحدتان  االكتساب اللغوي

 820 طبق وحدتان( اللغة والمجتمع

 823 طبق وحدتان صناعة المعجم

 824 طبق وحدتان لسانيات النص وتحليل الخطاب

 825 طبق وحدتان حاسوباللغة وال

 12 مجموع الوحدات 

 وحدات
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 02 من  15 صفحة 

 

 

 

 .المستوى الثاني 
 

عدد الوحدات  المقرر

 الدراسية

الترميز  

 االسمي

الترميز 

 الرقم 

     811    طبق         وحدتان اللغة والتعليم

منررراه  البحرررث في اللغويرررات 

 التطبيقية

       طبق وحدتان

810 

 813 طبق وحدتان    الداللة والتداولية

السرررررررياسرررررررة اللغوية والتخطيط 

 اللغوي

 814 طبق وحدتان

   وحدات 8 مجموع الوحدات 

 

 ثانيا : الرسالة : 

 الفصل الدراسي الثالث  :

الترميز   عدد الوحدات  المقرر

 االسمي

الرررررتررررررمررررريرررررز 

 الرقمي 

  832 طبق   الرسالة 

 الفصل الدراسي الرابع  :

الترميز   عدد الوحدات  المقرر

 االسمي

الرررررتررررررمررررريرررررز 

 الرقمي 

  831 طبق   الرسالة 

 الفصل الدراسي الخام  :



 

 
 02 من  16 صفحة 

الترميز   عدد الوحدات  المقرر

 االسمي

الرررررتررررررمررررريرررررز 

 الرقمي 

  830 طبق   الرسالة 

 الفصل الدراسي الساد    :

الترميز   عدد الوحدات  المقرر

 االسمي

الرررررتررررررمررررريرررررز 

 الرقمي 

  833 طبق   الرسالة 

 

 الدكتوراه: برنامج
 

 أهداف الربنامج:

إتاحة الفرصةةةة أمام كممن حن حصةةةلوا عل  درجة املاجسةةةتن يف علم اللغة التطبيقي من أبنامل اململكة ملواصةةةلة الدراسةةةات  -1
 العليا والبحث يف التخصص ذاته داخل اململكة.

العلمية السةةةةةةعوديةي وت هيلهم ت هيالا عالياا يف جمال تعليم اللغات بشةةةةةةكل عامي وتعليم العربية بشةةةةةةكل  إعداد الكفايات -4
 خاصي حا يدعم رسالة اململكة العربية السعودية يف هذا اجملال.

تعلمها و  إثرامل البحث يف اللغة العربيةي لغة القرآن الكرميي اجلديرة ببذل كل جهد علمي وحبممي يف سةةةةةةةةبيل جعل تعليمها -3
 عمالا علمياا جادااي وسلوك كل طريق حيقق الغاية اليت يفرضها اإلسالم لنشر العربية بني أبنامل املسلمني يف بقاع األرض.

تدعيم مكانة اجلامعة واملعهد بني جامعات اململكة ومؤسةةةةةسةةةةةا،ا العلميةي حيث إ ا الوحيدة اليت تنفرد بتقدمي اللغويات  -2
 عليمها.ا تنتظمه من نظريات لغوية وتطبيقية متقدمةي فضالا عن تطويعها لإلفادة منها يف نشر العربية وتالتطبيقية احلديممةي وم

إتاحة الفرصةةةةةة ألبنامل العربيةي وخاصةةةةةة أبنامل اململكة يف اإلسةةةةةهام يف دعم القواعد املنهجية وتطويرهاي وكذل  املعطيات  -5
لغة طبيقيةي مممل: علم اللغة االجتماعيي وعلم اللغة النفسةةةةةةةةةيي وعلم الاحلديممة لكممن من العلوم ذات الصةةةةةةةةةلة باللغويات الت

 العرقيي وعلم اللغة احلاسويبي ولغويات الرتمجة.



 

 
 02 من  17 صفحة 

 :الدكتوراه بربنامجشروط القبول 

ن ي أو علم اللغة التطبيقي بتقدير )جيد جداا( عل  األقل م أن يكون حاصةةةالا عل  درجة املاجسةةةتن يف علم اللغة العام -1
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةي أو ما يعادهلا من الدرجات األخرى اليت متنحها اجلامعات املعرتف هبا.

صةةلته للدراسةةات اأن جيتاز املقابلة العلمية أمام جلنة يشةةكلها القسةةمي للوقوف عل  قدراته العلمية والبحمميةي وإمكان مو  -4
 العليا يف هذا امليدان.

 نظام الدراسة:

( من املادة الرابعة والممالثني 4تسن الدراسة يف هذا الربنامج بنظام الرسالة وبعض املقرراتي حسب ما ورد يف الفقرة )

 من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعاتي حيث تنقسم الدراسة فيه إىل مرحلتني:

  نواحدةي تقدم فيها مقررات منهجية يف فصلني دراسينيي جمموع وحدا،ا مثااألوىل: مرحلة الدراسة املنهجيةي ومد،ا سنة 

 عشرة وحدةي منها عشر  وحدات يف الفصل الدراسي  األولي ومثان وحدات يف الفصل الدراسي المماين.

ملعهد عل  االممانية: مرحلة إعداد الرسالةي ومد،ا ال تقل عن سنتنيي وال تزيد عن أربع سنوات من تاريخ موافقة جملس 

 موضوع الرسالةي وحيتسب هلا أربع وعشرون وحدة دراسية.

فيكون جمموع الوحدات املطلوبة للحصول عل  درجة الدكتوراه اثنتني وأربعني وحدة دراسيةي ينجزها الطالب يف مدة ال 

سنة واحدة  ارستقل عن ستة فصول دراسيةي وال تزيد عن عشرة فصول دراسيةي وللجامعة املوافقة عل  التمديد للد

 إضافية بنامل عل  تقرير املشرفي وتوصية جملسي القسم واملعهدي وجملس عمادة الدراسات العليا.
 

 

 توصيف مقررات برنام  الدكتوراه:
 



 

 
 02 من  18 صفحة 

 :مقررات الفصل الدراسي األول 

 . )ساعتان(.اكتساب اللغة -1

اب اللغة دراسات املورفيم يف اكتسي و مراحل اكتساب اللغة األم )يف مجيع املستويات اللغوية(يتناول املقرر 
-القواعد الكلية) يمممل:القضايا املهمة يف اكتساب اللغة األمإضافة إىل النظريات املفسرة الكتساب اللغة األم. ي و األم

بادئ واملتغنات يف امل-لغة األمومة ولغة الطفولة-الدليل اإلجيايب والدليل السليب يف لغة الطفل-املس لة املنطقية
أثر  كذل  معرفة  ياللغة وقابلية التعلم -الفرتة احلرجة يف اكتساب اللغة-اإلبداع اللغوي لدى الطفل-ب اللغةاكتسا

ة ذل  باللهجات العربية قاكتساب العربية الفصح  لغةا أماا يف مراحل التعليم وعال ي ولدى ثنائيي اللغة ومتعددي اللغاتاكتساب اللغة األم  ي ونية/األجنبية يف منو اللغة األمتعلم اللغة المما
 مراحل اكتساب اللغة الممانية.ي وكذل  دراسة املعاصرة

واعد الكلية يف اكتساب اللغة الق-قضايا ونظريات أساسية يف اكتساب اللغة الممانيةي مممل: )اكتساب اللغة الممانية لدى األطفال يف مقابل اكتساهبا لدى الراشدين كما يتناول املقرر 
-(1=ل4اثلة اللغة الممانية للغة األم )لفرضية ح-فرضية البنامل اإلبداعي للغة الممانية-الفرتة احلرجة يف اكتساب اللغة الممانية-التحجر اللغوي-ة/الوسم يف اكتساب اللغة الممانيةاملوسومي-الممانية

الفرق بني اكتساب ي و لغة الممانيةالفردية يف اكتساب الالفروق  ي وفسرة الكتساب اللغة الممانيةب املالنظريات واملذاهي وكذل  فرضية التحليل التقابلي وعالقة اللغة األم باكتساب اللغة الممانية(
 اللغة الممانية اكتساباا طَبعياا واكتساهبا نتيجة التعلم الصفي.

 )ساعتان(. .اللغة واحلاسوب -4

أساليب التحليل النحوي و  يأساليب ختزين املواد اللغوية حاسوبياا ي و املدونات وأساليب العمل فيهاحيزات لسانيات ي وبيان تاريخ استخدام احلاسوب يف البحث اللغوييُعىن املقرر ب
تطبيقات عمل نهاي و مواصفات املدونات حسب الغرض متطبيق عملي لوضع ي و مناذج من املدونات املشهورةي مع دراسة مواصفات املدونات الصحيحة علميا وعملياي و والصريف  واملعجمي

تطبيق ي و التشكيل اآليلتطبيقات عملية الستخدام برامج التحليل الصريف و ي و تطبيقات عملية لتخزين املواد اللغوية املطلوبةالسابقةي والقيام بالختيار مواد املدونات حسب املواصفات عملية 
اللغوية -طات اللغويةتطبيقات لدراسة االرتباي و ظ وللدالالت املختلفة لأللفاظتطبيق عملي للتحليل اإلحصائي لأللفاي يف صور خمتلفة concordancesعملي إلعداد كشافات سياقية 

 تطبيقات لدراسة االستخدامات اللغوية التعلمية.ي )معجمية وتركيبية(

 )ساعتان(. .اللغة واجملتمع -3

اللغات اهلجينة واللغات  ومعرفة ييانو التحول واإلبقامل اللغي و الصيغ النوعيةي و االختيار اللغويي و التعددية اللغوية يف اجملتمعي و طبيعة العالقة بني اللغة واجملتمع يهدف املقرر إىل معرفة 
مناهج ي و الكالمثنوغرافية اي مع دراسة و اللغة  واهلويات العرقيةي و اللغة والشبكة االجتماعيةي و اللغة والطبقات االجتماعيةي ومعرفة املواقف اللغويةي كذل  تناول اللغة واجلنسي ودراسة املولدة

  .مجع املادة العلمية يف الدراسات اللغوية االجتماعية

 )ساعتان(. .صناعة املعجم -2



 

 
 02 من  19 صفحة 

احلقول جم ونظرية ناعة املعصي و اعة املعجم وعلم اللغة الرتكييبصني من خالل الصناعة املعجمية وعلم اللغةومعرفة  نظرة تارخيية. عن طريقالصناعة املعجمية يهدف املقرر إىل دراسة 
ي ت ليف املداخلي و ةاختيار الوحدات املعجميي و مجع املادة وحتديد املصادري مممل: بادئ األساسية يف صناعة املعجماملكذل  يتناول   صناعة املعجم وعلم املصطلحي والرتمجة اآللية.ي و الداللية

ح املعىن ) طرق شر  بيان املعىني من خالل وظائف املعجمإضافة إىل دراسة اإلخراج الطباعي والفين . ي و مقدمة املعجم ومالحقهي و اخلارجي ي والرتتيب الداخلي ( ترتيب املداخل)الرتتيبو 
املصطلحات ي و سوعيةاملعلومات املو ي و صرفيةاملعلومات النحوية والي و الكلمات ) الت صيل االشتقاقي (بيان أصول ي و يد الرسم اإلمالئي ي أو اهلجاملحتدي و بيان النطقي و األساسية واملساعدة (

لة انات الشاماملعاجلة اآللية للكلماتي وإنشامل قواعد البيي و مراحل تطور املعجمات احملوسبةي من خالل صناعة املعجم اآليلكذل  معرفة املعلومات اخلاصة باالستعمال واألسلوب .  ي و العلمية
البحث باستخدام  والبحث التقليدي )البحث باملطابقة التامة ي البحث التقرييبي البحث باستعمال املنطق البويل ( . آليات البحث يف املعجمات احملوسبة : ي ودراسةللكلمات والعبارات واألممملة

 القواعد الصرفية . 

 )ساعتان(. .لسانيات النص وحتليل اخلطاب -5

مناهج ي و لة النصيةنظريات اإلحاي وتناول وسائل حتقيق الربط والتماس  ي ودراسة مفهوم املعاين النصية السبعةي ومعرفة حدود اجلملة والنص واخلطابيتناول هذا املقرر دراسة 
 .مناهج حتليل اخلطابي و حتليل النصوص

 

 :مقررات الفصل الدراسي المماين 

 )ساعتان(. .الداللة والتداولية -1
ملعىن يف علم الداللة اي ومعرفة الفرق بني العالقة بني علم الداللة والتداوليةودراسة  التداولية: مفهومهاي نش ،اي مصطلحا،اي موضوعهاي أسباب االهتمام هبا. يتناول هذا املقرر

الداليل التطبيق ي ومعرفة جماالت تطبيق التداوليةي وأبرز أهم موضوعات التداوليةي و أهم االجتاهات التداوليةي ودراسة الصلة بني الداللة وكل من اإلدراك واملنطق والغموضي و واملعىن يف التداولية
 .والتداويل عند العلمامل العرب

 )ساعتان(. .السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي -4
مفهوم التخطيط ي و للغويعناصر نظرية التخطيط اي وتناول سة اللغويةأنواع السياي و أهداف السياسة اللغوية ي ومعرفة التعليم والسياسة اللغويةي و مفهوم السياسة اللغويةيدرس املقرر 

 .حاالت من التخطيط اللغويي ودراسة أنواع التخطيطي و قيود التخطيط اللغويي و معاين ختطيط اللغةي وكذل  طرق ختطيط اللغةي و أهداف التخطيط اللغويي و اللغوي

 )ساعتان(. .اللغة والتعليم -3
التعليم اللغوي ي و لغوياجلوانب األخالقية يف التعليم الو اقتصاديات التعليم اللغويي ي ودراسة عالقة التعليم اللغوي بالممقافةي واجلنسي والعوملةي واملواطنةيهدف املقرر إىل معرفة 

ي ةالسياسات املتعلقة باللغة املدرسيي و السياسة اللغوية يف التعليم وحقوق اإلنسانكما يتناول   التخطيط اللغوي وإعداد املعلمني.و سياسات تدريس اللغة العربيةي ي و وعلم اللغة التطبيقي الناقد
حتليل اخلطاب الناقد يف التعليمي و  يالتحليل التداويل والتفاعل احملكي يف الفصول الدراسيةي و اخلطاب الصفي وهوية املتعلمني واملعلمنيو أنواعهي و مفهوم اخلطاب الصفيي أمهيتهي إضافة إىل تناول 

أسس التعليم ثنائي/تعددي اللغة االجتماعية ي و األمناط الرئيسية للتعليم ثنائي/تعددي اللغةي كما يتناول إىل ،ا وأنواعهامفهوم الممنائية/التعددية اللغوية ومساي و طاب الصفي وتعليم اللغة الممانيةاخل
 .عالقته بالتقنيةو ة والكتابة الناقدي تعليم القراملي و عالقته بالتعليم النظامي وغن النظاميي ومعرفة وتطبيقاته Literacyنظريات تعليم القراملة والكتابة ي ودراسة والنفسيةي تنظيمه وختطيطه

 )ساعتان(. .مناهج البحث يف اللغويات التطبيقية -2



 

 
 02 من  02 صفحة 

مناهج البحث كذل  تناول   يالتصاميم البحممية )التممليثي التصميم املقطعيي التصميم الطويلي الدراسات املعملية( ي ودراسة طرق اجلمع بني املنهجني الكمي والكيفييدرس املقرر 
بالغي املقارني طرق حتليل اخلطاب الصفي )التحليل التفاعليي التحليل التداويلي التحليل الي و االكتساب اللغوي )الطرق الطبيعيةي طرق االستنطاق اللغويي الطرق التجريبية(العلمي يف 

 البحوث الصفية والبحث اإلجرائي.ي ومعرفة استعمال املتون اللغوية واملتالزمات(

 


