
 

 32 من  1 صفحة  32 من  1 صفحة 

 

 Masters Program برنامج الماجستير

 برنامج الماجستير

 يف اللغويات التطبيقية املاجستري لربامج ي ومتطلبات القبول الدليل اإلرشاد

 من قسم علم اللغة التطبيقي

 مبعهد تعليم اللغة العربية

 

 مقدمة : 

 ما بعد : ينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، أاحلمد هلل رب العاملني والصالة ، والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، نب

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

لم اللغة لقسم عشرات الطالب يف مجيع فروع عاامج املاجستري ، عدة مرات ، وقد خترج يف وقد قام القسم بتطوير خطة برن
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 . 

 

 تعريفات وأهداف:

نح للطالباجستري هي درجة جامعية يف التصص  درجة امل عمق قيق ؛ هبدف حتاحلاصل على درجة الليسانس ُتم
 أكثر يف التصص .



 

 
 32 من  3 صفحة 

       :مزه  )رقمه(و ر  ربنامج اسم ال

  علم اللغة التطبيقي

 طبيعة الربنامج:

 د لبدء الربنامج   املوعد احملد( برنامج جديــــد                    )أ 

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

 الالزمة إلكمال الربنامج   الساعات املعتمدةجمموع  

 :الربنامجاملؤهل )الشهادة( اليت حيصل عليها الطالب عند إكمال   – 0          

 ماجستري 

صات الفرعية املتاحة يف الربنامج)اإلرشاد أو علم النفس املدرسي ضمن برنامج علم النفس؛ املناهج وطرق املسارات أو التصص – 0
 التدريس ضمن برنامج الرتبية(: 

 وجد مسارات أو ختصصات فرعية للربنامج.ال ت 

 املخرجات اليت تتوسط الربنامج: 

 ال ينطبق على الربنامج

 لبة هلا:  املهن/ أو الوظائف اليت يعد الط  – 6

بناء املعاجلة  -5اللغوية التطبيقية  البحث يف العلوم  -4البحث اللغوي  -3تأليف الكتب املدرسية  -2التدريس   -1
 تصميم االختبارات اللغوية. -6اللغوية  

 سياق الربنامج: 
 أسباب احلاجة للربنامج :  – 2

 تأهيل متخصصني يف املهن والوظائف السابقة 

 امج برسالة اجلامعة:عالقة الربن -2

 1421هـ 
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 32 من  2 صفحة 

يعمل الربنامج على حتقيق رســالة اجلامعةو وكلب بن ــر اللغة العربية وتطوير تدريســهاو وتعليمها لغري العربس عا يســاعد على 
 ن ر الثقافة العربية اإلسالميةو وإبراز الصورة الصحيحة لإلسالم.

 جلامعة:عالقة الربنامج مع الربامج األخرى اليت تقدمها الكلية أو ا – 3

 هل يقدم الربنامج مقررات تعد متطلبات للطلبة يف برامج أخرى: -أ 

 ال   نعم 

 هل يتضمن الربنامج مقررات من أقسام أخرى جيب على الطلبة فيه أن يدرسوها؟ -ب

 ال   نعم 

 :متطلبات القبول للربنامج ) مثال: املهارات املرتبطة بتقنية املعلومات أو مهارات اللغة(   – 4

 س لغة عربية و _  بكالوري1

 معرفة باحلاسب اآليل   -2

 

 رسالة وأهداف الربنامج:  -جـ 

 رسالة الربنامج :  – 1

 تأهيل متخصصني يف اللغويات التطبيقية

 الرئيسة املطلوب إتباعها لتحقيق كل هدف من األهداف اليت وضعت للربنامج:  اإلسرتاتيجيات  – 1
 

 سرتاتيجياتاإل األهـــداف

زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس يف  -1
 القسم

التعاقد مع متخصـــــــصـــــــني على درجيت   -1
 أستاك وأستاك م ارك

 التوسع يف تعيني معيدين مؤهلني -2

  

 

  



 

 
 32 من  4 صفحة 

زيادة كفاءة أعضــــــــاء هيئة التدريس  -2
 يف القسم

 عقد ورش علمية يف القسم  -1

 إقامة لقاءات علمية دورية  -2

 إقامة دورات تدريبية -3

ا يتالءم مبـــــمراجعـــــة اخلطـــــة الـــــدراســـــــــــيـــــة   ير اخلطة الدراسيةتطو  -3
 واملستجدات احلديثة يف التخصص

 هيكل وتنظيم الربنامج:  -د 

 وصف الربنامج:  – 2

معلومات تتضــــــــمن املقررات األســــــــاســــــــية و االختيارية، وكذل  بيان بالســــــــاعات املعتمدة، واملتطلبات اليت خت  القســــــــم/ ال لية أو  
 افة إىل تفاصيل كاملة حول املقررات اليت ينبغي أن تدرس يف كل فصل أو عام دراسي.  اجلامعة، باإلض

 القسم املستوى عدد ساعاته نوعه املقرر م

 علم اللغة التطبيقي األول 2 أساسي علم  اللغة العام 1

 علم اللغة التطبيقي األول 2 أساسي النحو والتصريف 2

 علم اللغة التطبيقي لاألو  2 أساسي علم اللغة التطبيقي 3

 علم اللغة التطبيقي األول 3 أساسي طرائق تدريس اللغات 4

 علم اللغة التطبيقي األول 2 أساسي علم األصوات 5

 علم اللغة التطبيقي الثاين 2 أساسي علم املعجم 6

 علم اللغة التطبيقي الثاين 2 أساسي تقنيات التعليم 7

إعداد الربامج واملواد  1
 يةالتعليم

 علم اللغة التطبيقي الثاين 3 أساسي

 علم اللغة التطبيقي الثاين 2 أساسي مناهج البحث يف اللغة 9



 

 
 32 من  5 صفحة 

 علم اللغة التطبيقي الثاين 2 أساسي علم الداللة 11

مناهج البحث يف تعليم  11
 اللغة وتعلمها

 علم اللغة التطبيقي الثالث 2 أساسي

 ياللغة التطبيقعلم  الثالث 2 أساسي التحليل اللغوي 12

 علم اللغة التطبيقي الثالث 2 أساسي علم اللغة النفسي 13

 علم اللغة التطبيقي الثالث 2 أساسي علم اللغة االجتماعي 14

 علم اللغة التطبيقي الثالث 2 أساسي اختبارات اللغة 15

 )مت إيضاح تفاصيل كل مقرر يف التوصيف اخلاص باملقررات(

 

 

 

 سية للبرامج الدراسية )الماجستير الدكتوراه(.أوالً: الخطط الدرا

 الماجستير   -1
  : الفصل  األول 

الترميز   عدد الوحدات الدراسية المقرر

 االسمي

الترميز 

 الرقمي

 101 طبق وحدتان  علم  اللغة العام

 103 طبق وحدتان( النحو والتصريف

 102 طبق وحدتان علم اللغة التطبيقي

طرررراترررق ترررردريررر  

 اللغات

 106 طبق وحدات  ثالث

 106 طبق وحدتان علم األصوات



 

 
 32 من  6 صفحة 

   وحدة  11 مجموع الوحدات 

 : الفصل  الثاني 

الترميز   عدد الوحدات المقرر

 االسمي

 الترميز الرقمي

 611 طبق  وحدتان علم المعجم

 613 طبق  وحدتان تقنيات التعليم

إعررررداد الررربررررامررر  والرررمرررواد 

 التعليمية

 612 طبق  ثالث وحدات

 614 طبق  وحدتان   البحث في اللغةمناه

 615 طبق  وحدتان علم الداللة

   وحدة  11 مجموع الوحدات 

3-  

 : الفصل  الثالث 

الترميز   عدد الوحدات المقرر

 االسمي

الترميز 

 الرقمي

منرررراه  البحررررث في تعليم اللغررررة 

 وتعلمها

 636 طبق وحدتان

 631 طبق وحدتان التحليل اللغوي

 633 طبق وحدتان علم اللغة النفسي

 632 طبق وحدتان علم اللغة االجتماعي

 634 طبق وحدتان اختبارات اللغة

   وحدة  11 مجموع الوحدات 

 

 ثانيا : الرسالة
  

 

 



 

 
 32 من  7 صفحة 

 الدكتوراه.-3

  الفصل األول 
عدد الوحدات  المقرر

 الدراسية

الترميز  

 االسمي

الترميز 

 الرقمي

 161 طبق وحدتان  االكتساب اللغوي

 163 طبق وحدتان( ة والمجتمعاللغ

 162 طبق وحدتان صناعة المعجم

 164 طبق وحدتان لسانيات النص وتحليل الخطاب

 165 طبق وحدتان اللغة والحاسوب

 10 مجموع الوحدات 

 وحدات
  

 

 .المستوى الثاني 
 

عدد الوحدات  المقرر

 الدراسية

الترميز  

 االسمي

الترميز 

 الرقمي

     111    طبق         نوحدتا اللغة والتعليم

منررراه  البحرررث في اللغويرررات 

 التطبيقية

       طبق وحدتان

113 

 112 طبق وحدتان    الداللة والتداولية

السرررررررياسرررررررة اللغوية والتخطيط 

 اللغوي

 114 طبق وحدتان

   وحدات 8 مجموع الوحدات 

 

 ثانيا : الرسالة : 

 الفصل الدراسي الثالث  :



 

 
 32 من  1 صفحة 

الترميز    عدد الوحدات المقرر

 االسمي

الرررررتررررررمررررريرررررز 

 الرقمي 

  126 طبق   الرسالة 

 الفصل الدراسي الرابع  :

الترميز   عدد الوحدات  المقرر

 االسمي

الرررررتررررررمررررريرررررز 

 الرقمي 

  121 طبق   الرسالة 

 الفصل الدراسي الخام  :

الترميز   عدد الوحدات  المقرر

 االسمي

الرررررتررررررمررررريرررررز 

 الرقمي 

  123 طبق   الرسالة 

 الدراسي الساد    : الفصل

الترميز   عدد الوحدات  المقرر

 االسمي

الرررررتررررررمررررريرررررز 

 الرقمي 

  122 طبق   الرسالة 

 مكونات اخلربة امليدانية: 

 وصف خمتصر ألنشطة التدريب امليداين ) إن وجدت( –أ 

 _ التدريب العملي على تدريس اللغة العربية.1

 ._ التدريب العملي يف القضايا اللغوية النفسية2

 االجتماعية.اللغوية _ التدريب العملي يف القضايا 3

 _ التدريب العملي يف بناء املعاجم.4

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

 _ التدريس  الفعال.1

 _ القدرة على فهم السلوك اللغوي النفسي.2



 

 
 32 من  9 صفحة 

 عالقة بني اللغة واجملتمع._ القدرة على فهم ال3

 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 

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

 التايل  كل مقرر حسب التفصيل  بيتم التدريب حس    

 الساعات املقرر 

 فصل دراسي الأسبوعيا طوال  ساعة _ طرائق تعليم اللغات 1

 ساعات خالل الفصل الدراسي 4 علم اللغة النفسي -2

 ساعات خالل الفصل الدراسي 4 علم اللغة االجتماعي-3

 لفصل الدراسيساعات خالل ا 4 علم املعجم -4

 ساعات خالل الفصل الدراسي 4 تقنيات التعليم -5

 ساعات خالل الفصل الدراسي 4 إعداد الربامج واملواد التعليمية -6

 ساعات خالل الفصل الدراسي 4 مناهج البحث يف تعليم اللغة وتعلمها -7

 ساعات خالل الفصل الدراسي 4 اختبارات اللغة -1

 عتمدة يف الربنامج للتدريب امليداين: عدد الساعات امل -هـ 

 مشروع أو حبث التصرج )إن وجد (  -1

 وصف خمتصر لطبيعة املشروع أو البحث –أ 

 موضوع خيتاره الطالبو ويدور حول القضايا كات الصلة بعلم اللغة التطبيقي لرسالة ماجستري حو 

 البحث.  التعلم الرئيسية املقصودة للمشروع أو وخمرجات قائمة بنتائج –ب 
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 32 من  16 صفحة 

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

 بعد انتهاء  الدراسة املنهجية  )بعد ثالثة فصول دراسية(

 املشروع البحثي : عدد الساعات املعتمدة للبحث أو  –د 

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

 مساعدة الطالب يف اختيار موضوع البحث. -1

 مساعدة الطالب يف وضع خطة البحث.  -2

 اإلشراف على الطالب أثناء اجناز حبثه. -3

 وصف إجراءات التقييم ملشروع البحث  –و 

 طة البحث من قبل جملس القسم.مناق ة خ -1
 قبل امل رف أثناء البحث.من املتابعة املستمرة  -2
 املناق ة العلمية للبحث من قبل مناق ني للبحث.  -3
 نواتج التعلم : –0

 املعرفـــة : –أ 

 أن يعرف الطالب مفهوم علم اللغة التطبيقي والعلوم اللغوية املتعلقة بهو مثل: -1

 علم اللغة العام 

 علم األصوات 

 علم املعجم 

 علم الداللة 

 علم اللغة النفسي 

 علم اللغة االجتماعي 

 أن يتعرف الطالب على بعض املهارات واألدوات املتعلقة بعلم اللغة التطبيقيو مثل: -2

 إعداد الربامج واملواد التعليمية 
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 32 من  11 صفحة 

 وتعلمها مناهج البحث يف اللغة ويف تعليمها 

 تقنيات التعليم 

 طرائق تدريس اللغات 

 ويالتحليل اللغ 

 االختبارات اللغوية 

  

 التعلم املستصدمة يف تطوير املعرفة: إسرتاتيجيات 
 احملاضرة -1

 العرض وال رح -2

 القراءة -3
  :طرق تقييم املعرفة امل تسبة 

 االختبارات التحريرية -1

 االختبارات ال فهية -2

 

 املهارات املعرفية )اإلدراكية( –ب 

 وية األخرى املتعلقة به.أن يصف الطالب مفهوم علم اللغة التطبيقي والعلوم اللغ -1

 أن مييز الطالب دور كل علم من هذه العلوم يف تعليم اللغة وتعلمها. -2

 أن يطبق الطالب مناهج البحث العلمي وخطواته. -3

 أن خيتار الطالب طرق التدريس والتقنيات التعليمية املناسبة. -4

 أن يصمم الطالب اختبارات لغوية مناسبة. -5

 يف التحليل اللغوي. أن يطبق الطالب أبرز االجتاهات -6
 :مستوى األداء املتوقع 

يتوقع القائمون على الربنامج حتقق هذه املهارات لدى الطالب بدرجة مرتفعةس بناء على ما يتم بذله يف هذا الربنامج 
 النوعي واملتخصص.

 املهارات املعرفية )اإلدراكية(التعلم املستصدمة يف تطوير  إسرتاتيجيات: 

 ورش العمل -1



 

 
 32 من  13 صفحة 

 ة ومناق تهاعرض األمثل -2

 احلاالت الدراسية -3

 حلقات النقاش -4

 التطبيق العملي -5

 التغذية الراجعة التحريرية وال فهية -6

 امل اهدة املباشرة وتعبئة استمارات املالحظة الصفية ومناق تها -7

 البحوث العلمية -1

 امل اريع التعلمية -9

 البحوث القصرية -11

 

  ( امل تسبة:املهارات املعرفية )اإلدراكيةطرق تقييم تطوير 
 تقييم منتجات الطالب يف املهمات التطبيقية -1

 الحظة املباشرةامل -2

 ختبارات التحريرية التطبيقيةاال -3

 استمارات تقييم أداء التدريس -4

 تقدمي عروض وشروح -5

 املهمات التعلمية القصرية -6

 التقارير العلمية -7

 املهمات التطبيقية -1

 تقييم أداء الطالب يف ورش العمل وحلقات النقاش -9

 الطالب من أدلة ومناكجتقييم ما ينتجه  -11

 املقاالت العلمية -11

 التقارير العلمية والتعليق على املقاالت والدراسات واألمثلة -12

 

 : مهارات العالقات الشصصية واملسئولية  –ج 

 وصف ملهارات العالقات الشصصية مع اآلخرين، والقدرة على حتمل املسئولية املطلوب تطويرها:    – 2 



 

 
 32 من  12 صفحة 

 سني األداء التعلمي )التطوير الذا(ي(.أن يتقن الطالب مهارات حت -1

 أن يطور الطالب إسرتاتيجياته ال خصية يف حل امل كالت. -2

 أن يتقن الطالب مهارات إدارة التعلم. -3

 أن يتقن الطالب مهارات التحفيز الذا(ي. -4

 أن يتقن الطالب مهارات العمل مع اآلخرين. -5

 .أن يتقن الطالب مهارة الوعي الذا(ي والتعلم االستقاليل -6

 

 التعليم املستصدمة يف تطوير هذه املهارات والقدرات: إسرتاتيجيات - 1

 املهمات التعلمية -1

 طريقة حل امل كالت -2

 تدريب املتعلم -3

 الصحيفة التعلمية -4

 اجملموعات الطالبية الزوجية -5

 

 طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشصصية وقدرهتم على حتمل املسئولية: – 1

 قييم الذا(ياستمارات الت -1

 تقييم أداء الطالب أثناء حلقات النقاش وطريقته يف كتابه التقارير -2

 استمارات تقييم األقران -3

 استمارات قياس مهارات التحفيز الذا(ي -4

 تقييم أداء الطالب ضمن جمموعته التعلمية -5

 

 مهارات االتصال ، وتقنية املعلومات، واملهارات احلسابية )العددية(: –د 

 ارات العددية ومهارات االتصال املطلوب تطويرها: وصف امله  – 2

 أن يتقن الطالب مهارات كتابة املقاالت العلمية. -1

 أن يتقن الطالب مهارة قراءة الوثائق كات الصلة باملادة واستخالص املعلومات منها. -2
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 أن يتقن الطالب مهارات اإللقاء ال فهي املوجز واملطول. -3

 أن يتقن الطالب مهارة التفاوض. -4

 يتقن الطالب مهارة امل اركة يف النقاشات اجلماعية. أن -5

 

 التعليم املستصدمة يف تطوير هذه املهارات: إسرتاتيجيات  - 1

 كتابة املقاالت -1

 املهمات التعلمية اليت تقتضي قراءة الوثائق -2

 اإللقاء ال فهي أثناء ورش العمل والتطبيق امليداين -3

 اجملتمعات التعلمية -4

 أساليب التعلم التعاوين -5

 

 طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات االتصال ، وتقنية املعلومات، واملهارات احلسابية )العددية(:   – 1

 تقييم أداء الطالب الكتايب -1

 تقييم أداء الطالب يف تنفيذ املهمات التعلمية -2

 تقييم أداء الطالب ال فهي واملالحظة املباشرة -3

 تقييم أداء الطالب أثناء النقاشات -4

 الطالب أثناء عمل اجملموعاتتقييم أداء  -5

 

 املهارات احلركية  )إن كانت مطلوبة(  ـهـ 

 وصف للمهارات احلركية املطلوب تطويرها يف هذا اجملال: – 2

 أن يستعمل احلاسب اآليل -1

 أن جييد مهارات التدريس واستعمال تقنياته -2

 أن جييد التعامل والتخاطب مع املبحوثني -3

 

 دمة يف تطوير املهارات احلركية:التعلم املستص إسرتاتيجيات - 1
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 كتابة التقارير والبحوث القصرية -1

 كتابة املقاالت العلمية -2

 التطبيق العملي -3

 حلقات النقاش -4

 تصميم النماكج -5

 

 طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات احلركية: – 1

 تقييم إنتاج الطالب الكتايب -1

 املالحظة املباشرة -2

 

 لطلبة والتحقق من املعايري األكادميية :هـ( األنظمة واللوائح اخلاصة بتقييم ا

 األنظمة أو السياسات اخلاصة بتحديد وتوزيع الدرجات:  -2 

 111من 71احلد األدىن للنجاح -1

 والبحوث القصرية وحنو دلب(  ةدرجة موزعة على ) االختبارات القصري   41و 111من  61االختبار النهائي  -2

من مســـتويات اإلجناز األكادميي لدى الطلبة )مثال مرجعة التصـــحيح لعينة من االختبارات  اإلجراءات املســـتصدمة يف التحقق  - 1
 أو املهام األخرى،  تقييم مستقل بواسطة عضو هيئة تدريس يدرس املادة يف مؤسسة تعليمية أخرى(.

 مقارنة درجات الطالب بدرجات الطالب السابقني يف القسم. -1
 طالب يف األقسام امل اهبة داخل اجلامعة وخارجها.مقارنة مستويات الطالب مبستويات ال -2

 و ( إدارة شؤون الطالب ومساندهتم :

 اإلرشاد األكادميي للطالب : – 1

 تعريف الطالب بالقسم وأهدافه وخطته قبل االلتحاق بالقسم. -1

 التحاقه بالربنامج. ختصيص مرشد أكادميي لكل طالب منذ -2

 البحث. مساعدة الطالب يف اختيار موضوع -3
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 تظلم وشكاوى الطلبة:   – 2

أرفق األنظمة اليت تتعلق بالطالب يف األمور األكادميية، مبا يف ذل  العمليات اليت تؤخذ بعني االعتبار عند النظر يف الشـــــ وى 
 املؤسسة التعليمية.اليت يتقدم هبا الطلبة إىل اجلهة املعنية يف 

 ى حسب اآل(ي:يتم النظر يف ال كاو 

 حلها. ليسعى يفاألكادميي  هإىل مرشد لطالب مب كلتهيتقدم ا -1

 .هايعرض املرشد األكادميي امل كلة  على رئيس القسم للعمل على حل -2

 يعرض رئيس القسم امل كلة على جملس القسم للنظر فيها. -3

 يرفع رئيس القسم مرئيات القسم إىل عميد املعهد   -4

 ملعهد .على جملس ا امل كلةيعرض عميد املعهد  -5

 جملس املعهد إىل مدير اجلامعة للموافقة على توصية جملس املعهد أو التوجيه مبا يراه. ةيرفع عميد املعهد توصي -6

 :املاجستري برنامج

 :أهداف الربنامج 
ليا من أبناء اململكة ملواصــــــــلة الدراســــــــات الع اللغة العربيةيف  لبكالوريوسإتاحة الفرصــــــــة أمام كثري عن حصــــــــلوا على درجة ا -1

 والبحث يف التخصص كاته داخل اململكة.
 .تأهيل متخصصني يف اللغويات التطبيقية -2

 .يف جمال تعليم اللغات ب كل عامو وتعليم العربية ب كل خاصادة كفاءة أعضاء هيئة التدريس زي -3

 وجماالهتا . البحث يف اللغة العربيةميادين إثراء  -4

 .امعات اململكة ومؤسساهتا العلميةمكانة اجلامعة واملعهد بني جتدعيم  -5

إتاحة الفرصـــة ألبناء العربيةو وخاصـــة أبناء اململكة يف اإلســـهام يف دعم القواعد املنهجية وتطويرهاو وكذلب املعطيات احلديثة  -6
غة العرقيو للغة النفســـــــــــيو وعلم الللكثري من العلوم كات الصـــــــــــلة باللغويات التطبيقيةو مثل: علم اللغة االجتماعيو وعلم ا

 وعلم اللغة احلاسويبو ولغويات الرتمجة.
  املاجستري: بربنامجشروط القبول 
 املاجستري ما يأ(ي: لربنامجإىل جانب ال روط العامة للقبول وااللتحاق باملعهد ي رتط      
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 غري سعودي.أن يكون املتقدم سعودياً أو على منحة رمسية للدراسات العليا إكا كان  -1

ود على األقل من جامعة اإلمام حممد بن ســــــــع وأن يكون حاصــــــــاًل على درجة البكالوريوس يف اللغة العربية بتقدير ) جيد جداً (  -2
 اإلسالميةو أو ما يعادهلا من الدرجات األخرى اليت متنحها اجلامعات املعرتف هبا.

ه و للوقوف على قدراته العلمية والبحثيةو وإمكان مواصـــــــلت أن جيتاز املقابلة العلمية أمام جلنة ي ـــــــكلها القســـــــم -3
 .للدراسات العليا يف هذا امليدان

 أن جيتاز االختبار اللغوي التحريري وال فوي للتأكد من قدرة املتقدم على الدراسة.  -4

 مدة الدراسة وطبيعتها :  

ل درجة املاجستري لني رسالة علمية الدراسة املنهجيةبعد اجتياز  و يقدم الدارس ةدراسي مثانية فصول الربنامج امدة الدراسة يف هذ -1
 يف علم اللغة التطبيقي.

 أسبوعاً. 16يتكون العام الدراسي من فصلني دراسيني و كل فصل  -2

 يؤدي الدارس يف هناية كل فصل اختباراً فيما درس من مقررات. -3

 .م اللغة التطبيقي درجة املاجستري يف عل الربنامج امينح املتخرج يف هذ-4

 :  الدراسة نظام• 

 :اآل(ي النحو على فيه الدراسة تسري

 ورد ملا طبقاً  سالةوالر  إليها مضافاً  وحدة وثالثون اثنتان فيه الوحدات وعدد والرسالةو الدراسية املقررات نظام وفق الدراسة تسري -1
 .اجلامعات يف العليا للدراسات املوحدة الالئحة من والثالثني الثالثة املادة من( 1) الفقرة يف

 .دراسية فصول ثالثة يف الدراسية املقررات تقدم -2
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3-  
 يســـمح
 الئحةال من األربعنيو  الثانية املادة يف الواردة التســـجيل شـــروط فيه توافرت إكا رســـالتهو مب ـــروع التقدم الثالث الفصـــل خالل للطالب
 على لحصـــولل األقصـــى احلد يتجاوز أال على الرابعو الفصـــل يف التســـجيل إجراءات تســـتكمل أن وميكن العلياو للدراســـات املوحدة
 .الدراسية الفصول كافة  املاجستري درجة

 

 :املاجستري برنامج مقررات توصيف

 :األوىل السنة مقررات توصيف •

 :األول الدراسي الفصل مقررات •

 (.ساعتان. )العام اللغة علم -1

.  اللغة فقه وبني ينهب والفرق إليهاو يســتند اليت واملبادئ و"العام اللغة علم" مفهوم معرفة على الدارســني مســاعدة إىل املقرر هذا يهدف
 النظريات رفةمع على الدارســـــني ومســـــاعدة العلمو هذا موضـــــوع اإلنســـــانيةو للغة العامة باخلصـــــائص الدارســـــني معرفة بتنمية يُعىن كما

 واملنهج الداليلو لتوليديا واملنهج التحويليو التوليدي واملنهج الوظيفيو واملنهج البنيويو املنهج وخباصـــــــــــة احلديثةو اللغوية واملناهج
 دراســة يف ديثةاحل اللغوية الدراســات بأمهية الدارســني تعريف إىل إضــافة(. احلالة حنو) الداللية القواعد ونظرية وTagmemics التجميمي
 . تعليمها إىل اهلادفة والتطبيقية النظرية البحوث وتطوير العربيةو

 (.ساعتان. )والتصريف النحو -2

 بني التصـــــــــــريفيةو  النحوية الدراســـــــــــة مبواقع التعريف وكذلب واحلديثو القدمي يف والتصـــــــــــريف النحو علمي مفهوم املقرر هذا يتناول
 الدارســــــــــني عرفةم تعميق كذلب.  العربية علماء عند والتصــــــــــريفي النحوي التفكري دعائم وبيان اللغويو للدرس األخرى املســــــــــتويات

 املعىن ديدوحت وتوليدهاو الكلمات اشــــــــتقاق يف العربية منهج ودراســــــــة. ووظائفها وأقســــــــامهاو وخصــــــــائصــــــــهاو التصــــــــريفيةو بالوحدة
 إضـــافة العربيةو الكلمة عرتيت اليت( املورفوفونولوجية) الصـــرفية والصـــوتية و(املورفولوجية) الصـــرفية التغريات أشـــكال وحتليل.التصـــريفي

 صــــــريف برنامج بناء لىع تدريبهم مع. العناصــــــر هذه بني تربط اليت والعالقات العربيةو اجلملة بناء بعناصــــــر الدارســــــني معرفة تنمية إىل
 يُعىن كما.  العريب ويباحلاســـ الصـــرف لعلم تؤســـس اليت النظرية البدائل بعض واقرتاح العربو الصـــرفيون إليه توصـــل ما يراعي حاســـويب
 اجلملة حتليل يف عاصـــــــــــرةامل اللغوية املناهج من واإلفادة. اجلملة حتليل يف العربية حناة عليها اعتمد اليت بالدعائم الدارســـــــــــني بتعريف
 .للنص النحوية البنية خصائص دراسة خالل من وتراكيبهاو وظائفها عن والك ف العربيةو
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3- 
ــــــم  عــــــل
 (.ساعتان. )التطبيقي اللغة

 علم مبصـــــادر والتعريف. هب املرتبطة األخرى والعلوم اللغة بعلوم وعالقته ون ـــــأتهو التطبيقيو اللغة بعلم التعريف إىل املقرر هذا يهدف
 هباو للناطقني وتعليمها اوتعلمه العربية اللغة اكتســــــــــــاب يف بأمهيته التعريف كذلب.  وفروعه وجماالتهو ومصـــــــــــطلحاتهو التطبيقي اللغة

  وتوظيف. العربية اللغة تعليم م كالت حل يف التطبيقي اللغة علم معطيات من باالستفادة ويُعىن. أخرى بلغات الناطقني من ولغريهم

 

 

 بعلوم التطبيقي اللغة لمع وربط. االختبارات وبناء الكتبو وتأليف املناهجو وإعداد اللغويو التخطيط يف التطبيقي اللغة علم نتائج
 من االســـتفادة ىعل القدرة الدارســـني إكســـاب إىل إضـــافة. والرتمجة والتعريب التعليم جماالت يف كلب من واالســـتفادة اآليلو احلاســـب
 وحتليـل لتقـابليـةا الـدراســــــــــــات إجراء على وتـدريبهم. العربيـة اللغـة تعليم يف االجتمـاعو وعلم النفسو وعلم كـالرتبيـةو  األخرىس العلوم

 .األخطاء

 (.ساعات ثالث. )اللغات تدريس طرائق -4

 القدمية األجنبية للغاتا تدريس وبطرائق. األجنبية اللغات تعليم يف واملداخل واآلراءو بالنظريات الدارســـــــــــني تعريف املقرر هذا يتناول
 عن كافية  مبعلومات ويدهموتز .  األجنبية اللغات تدريس طرائق عليها بنيت اليت والرتبوية والنفســــية اللغوية األســــس وكذلب. واحلديثة
 طرائق ربط إىل إضـــــــافة. احملتوى من أســـــــاس على وتعليمها خاصـــــــةو ألهداف اللغات تعليم وعن. اللغوية والعناصـــــــر املهارات تدريس
 إضــافة. هبا الناطقني لغري ةالعربي اللغة لتدريس وأســاليب طرائق ابتكار على ومســاعدهتم الدارســني وت ــجيع. التعليم بتقنيات التدريس

 وتدريب. العربية اللغة عليمت معهد قاعات يف أساتذهتم إشراف حتت عملياً  وتنفيذها هبا الناطقني لغري العربية تعليم يف دروس إعداد إىل
 .خاص  كلب العربية وتعليم عام ب كل اللغات لتعليم الطرائق أفضل عن للبحث امليدانية الدراسات إجراء على الدارسني

 (.ساعتان) .األصوات علم -5

 وعلم الفيزيائيو األصــوات وعلم النطقيو األصــوات علم وخباصــة األصــواتو لعلم املتعددة بالفروع الدارســني بتعريف املقرر هذا يُعىن
. اللغوية األصوات دراسة يف أمهيته وبيان النطقيو األصوات بعلم الدارسني معرفة وتعميق. الطيب األصوات وعلم السمعيو األصوات
 الصو(ي البناءب وتعريفهم. األصوات إنتاج يف جهاز كل  ودور لإلنسانو النطقي اجلهاز أعضاء معرفة على الدارسني مساعدة إىل إضافة
 يف العلماء ومناهج و"ةاألصــــواتي الوحدة أو الفونيم" نظرية دراســــة إىل إضــــافة. العربية اللغة يف املقطعي البناء وخبصــــائص. العربية للغة
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 على القدرة كســـاهبمإ إىل إضـــافة. العربية علماء عند الصـــو(ي للتفكري العامة اخلصـــائص معرفة على ومســـاعدهتم.  ودراســـتها حتديدهاو
 . العربية ملتعلمي الصوتية امل كالت عالج يف األصوات علم بأثر والتعريف. للغة الصوتية البنية حتليل

 

 :الثاين الدراسي الفصل مقررات •

 (.ساعتان. )املعجم علم -1

 الدارســــني عرفةم تنمية كذلب.  بينهما والعالقة و"املعجمات صــــناعة علم"و و"املعجم علم" مبفهوم الدارســــني تعريف املقرر هذا يتناول
  للمعاجم العامة صائصباخل تعريفهم كذلب.  املعجمات تصنيف معايري معرفة يف ومساعدهتم. وتعلمها اللغة تعليم يف املعجم بأمهية

 

 

 قراءة على تدريبهمو . املوســـوعي املعجم التارخييو املعجم املعياريو املعجم الوصـــفيو املعجم الثنائيو املعجم األحاديو املعجم: اآلتية
 .ةالعربي للغة آيل معجم بناء تقنيات معرفة يف ومساعدهتم وشرحهاو املادة عرض يف منهجه ومعرفة العريبو املعجم

 (.ساعتان. )التعليم تقنيات -2

 الوسائل بأمهية معرفتهم وتنمية اوهب الناطقني لغري العربية اللغة تعليم ميدان يف التعليم تقنيات مبفهوم الدارسني تعريف إىل ملقررا يهدف
 ميدان يف وتطبيقاهتا ةالتعليمي الوســــــــائل اختيار بأســــــــس الدارس معرفة تعميق كلب.  أنواعها على والتعرف اللغاتو تعليم يف التعليمية
 تقومي على كذلب  لغويةوال والعناصــــــــر املهارات تنمية يف املســــــــاعدة التعليمية الوســــــــائل بعض إنتاج على وتدريبهم العربيةو اللغة تعليم

 الدارسني معرفة وتعزيز يةوالعرب باللغة اآللة مع اإلنسان حوار تقنية على وتدريبهم. اللغة تعليم ميدان يف املستخدمة التعليمية الوسائل
 اللغة قضــايا معاجلة يف حلاســوبا اســتخدام على وتدريبهم. والتعليم التعلم يف والتطبيقية النظرية اجملاالت يف احلاســويب اللغة علم بأمهية
 .احلاسوب تعريب ميدان يف حصلت اليت التطورات خمتلف على الدارسني اطالع إىل إضافة العربيةو

 (.ساعات ثالث. )التعليمية واملواد الربامج إعداد -3

 املناهجو إعداد يف واملداخل املذاهب أهم على واطالعهم.واملقرر والدورةو املنهجو: من كل  مبفهوم الدارســــــني بتعريف املقرر هذا يُعىن
 يف اللغة مدرس دور وبيان املقرراتو وإعداد بنائه وأســـــــس املنهج بعناصـــــــر التعريف كذلب  اللغاتو تعليم ميدان يف املقررات ووضـــــــع



 

 
 32 من  31 صفحة 

 ختطيط
 املناهج

 لتحقيق ومقرراهتا مناهجهاو  العربية اللغة تعليم برامج تطوير على الدارسني تدريب إىل إضافة. اللغات تعليم برامج يف املقررات عدادوإ
 كذلب  نفيذهاووت وترتيبها موادها واختيار الدعوية لألغراض اللغوية للدورات اإلعداد على وتدريبهم. الدعوية ال ـــــــــــرعية األهداف
 .وتقوميها املقررات بناء على القدرة وإكساهبم واملقرراتو املناهج وميتق بأسس تزويدهم

 (.ساعتان. )اللغة يف البحث مناهج -4

 مفهوم متثل من همومتكين. وحديثها قدميها اللغويةو النظريات بعض خالل من لغوية ظواهر معاجلة الدارســـــــــــني تعليم إىل املقرر يهدف
 ويف حمددةو غويةل قضـــايا يف العلمي البحث أســـس الدارســـني تعليم كذلب  حمددةو نظرية أســـس على تقوم علمية أداة بوصـــفه( املنهج)

 املطبقة لبحثيةا التوجهات خمتلف على االطالع من الطالب متكني أجل من واملناهج النظريات استعراض إىل إضافة حمددةو نظرية أطر
 البحث على بالطال تدريب كذلب  وحديثهاو قدميها النظريةو املواقع خمتلف من بعينها لغوية ظواهر ودراســــــــــــة العربيةو اللغة على

 .حمددة لغوية قضايا يف املنهجي

 

 

 (.ساعتان. )الداللة علم -5

 من الداللية راســـــــــةالد مبوقع والتعريف.  األخرى بالعلوم وعالقته و"الداللة علم" مفهوم معرفة على الدارســـــــــني مبســـــــــاعدة املقرر يُعىن
 وتعريفهم اليلوالد البحث يف املعاصـــرة االجتاهات أبرز معرفة على الدارســـني مســـاعدة إىل إضـــافة اللغويو للدرس األخرى املســـتويات

 والعبارةو للكلمةو ةالداللي البنية عن الك ـــــــف وســـــــائل دراســـــــة إىل إضـــــــافة. التحويلي والفكر البنائيو الفكر يف الداللية البنية مبوقع
 علماء عند الداليل فكريالت عن الكافية باملعلومات الدارســني وتزويد.  العربية اللغة على التطبيق مع واخلطابو والنص واملثلو واجلملة
 . الداليل البحث مصادر بأهم تعريفهم مع العربيةو

 :الثانية السنة مقررات توصيف •

 :األول الدراسي الفصل مقررات •

 (. ساعتان. )وتعلمها اللغة تعليم يف البحث مناهج -1
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 يهـــدف
 ملــــقــــررا
  التطبيقيةو للغويةا بالبحوث والتعريف. وأهدافه ووظائفه وشـــروطه وخصـــائصـــه العلمي البحث طبيعة فهم على الدارســـني مســـاعدة إىل

 كل  وخصــــــائص املختلفة البحث مناهج على وإطالعهم والكميةو( النوعية) الكيفية الدراســــــات بني بالفروق الدارســــــني تعريف كذلب
 البيانات حتليل لىوع تصـــــــــــميمهاو على وتدريبهم املختلفة البيانات مجع أدوات معرفة يف مســــــــــــاعدهتم كذلب  وعيوبهو وعيزاته منهج
 وأدواته البحث ةمنهجي وحتديد العلميةو البحوث خطط إعداد وعلى اإلحصـــائيةو احلاســـوبية الربامج اســـتخدام والكميةووعلى الكيفية
 اللغة تعلم م ــكالت حل يف احلديثة البحث مناهج من االســتفادة إىل إضــافة البحوثو تقارير وكتابة وحتليلها البيانات ومجع املناســبةو
 .وتعليمها العربية

 (.ساعتان. )اللغوي التحليل -2

 تنمية إىل ويســـــــــعى. احلديثو  القدمي اللغوي الدرس يف والتحليل النظرية بني والعالقة وأمهيتهو و"اللغوي التحليل" مفهوم املقرر يتناول
 التحليل يف املعياري جواملنه الوصــــــــــفي املنهج وبأثر العربيةو علماء عند والتقعيد التحليل يف الوصــــــــــفي املنهج بأثر الدارســــــــــني معرفة

 الصـــوتيةو: املســـتويات يف العرب اللغويني عند اللغوي التحليل بدعائم الدارســـني معرفة تعميق إىل إضـــافة. العربية علماء عند والتقعيد
 والنظرية لوظيفيةوا والنظرية البنائيةو النظرية يف اللغوي التحليل دعائم معرفة يف ومســــــــــــاعدهتم واملعجميةو ووالنحوية والصـــــــــــرفيةو
  يقوم اليت العامة ساألس معرفة يف مساعدهتم كذلب.  بينهما والعالقة و"اخلطاب حتليل"و و"النص حتليل" مفهوم ومعرفة  التحويليةو

 

 

 

 وأبرز اخلطابو ليلحت عليها يرتكز اليت العامة األســــــــس معرفة إىل إضــــــــافة. معاجلته يف املعاصــــــــرة االجتاهات وأبرز النصو حتليل عليها
 . معاجلته يف املعاصرة االجتاهات

 (.ساعتان. )النفسي اللغة علم -3

 والتعريف هباو ملرتبطةا األخرى والعلوم اللغةو بعلوم وعالقته وتطورهو ن ــــــأتهو حيث من النفســــــي اللغة بعلم التعريف إىل املقرر يهدف
 يف األســاســية ضــاياالق فهم على الدارســني مســاعدة كذلب.  الثانية واللغة األم اللغة اكتســاب يف وأمهيته النفســيو اللغة علم مبجاالت

 تتم اليت العقلية العمليات همف وحماولة العصــيبو اللغة بعلم التعريف إىل إضــافة. احلديثة الفطرية املعرفية االجتاهات وخباصــة اللغةو علم
 الدراســـــــات أحدث على واالطالع وعصـــــــبيةو وبيولوجية فيزيائية عوامل من العمليات هبذه يرتبط وما وإنتاجهاو اللغة اكتســـــــاب أثناء
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 الدراســــــــــات دثبأح الدارســــــــــني ربط كذلب.   املتعلم لدى اللغوية الكفاية بناء يف كلب وأمهية الب ــــــــــريو املخ بتقســــــــــيمات املرتبطة
 ربط على ومســـــاعدهتم لمهاووتع واكتســـــاهبا اللغة بطبيعة املتعلقة والدراســـــات النفســـــيةو اللغوية بالنظريات املرتبطة امليدانية والبحوث
 بلغات الناطقني من غريهمو  هباو الناطقني لدى العربية اللغة يف والقراءة االتصــــال باســــرتاتيجيات النفســــي اللغة علم يف البحوث نتائج
  .العربية اللغة يف النفسية اللغوية والبحوث الدراسات إجراء على وتدريبهم الدارسني  جيعت  إىل إضافة أخرىو

 (.ساعتان. )االجتماعي اللغة علم -4

 علم بعالقة وتعريفهم للغويوا التخطيط يف وأمهيته وجماالتهو وأصــولهو ومفاهيمهو االجتماعيو اللغة بعلم الدارســني بتعريف املقرر يُعىن
 االجتماعيةو بعادهوأ اللغويو الصـــــراع مبفهوم الدارســـــني معرفة تنمية كذلب.  األخرى التمازجية والعلوم الداللةو بعلم االجتماعي اللغة

 تناوهلا اليت ألبعادا بتلب معرفتهم وتعميق وتعلمهاو اللغات تعليم جمال يف االجتماعي اللغة علم إســـــــــهامات معرفة على ومســـــــــاعدهتم
 يف العلم هذا يقاتتطب بأهم الدارس تعريف إىل إضـــــــافة. والتواصـــــــلية االجتماعية الناحية من اللغة إىل نظرهتم حيث من العربية علماء
 خالل من اللغة ةدراســــ أمهية بيان مع والقضــــاءو واإلدارة والســــياســــة والدين والفكر بالثقافة اللغة عالقة وتوضــــيح املختلفةو اجملاالت
 . السياقات تلب

 (.ساعتان. )اللغة اختبارات -5

 بأنواع والتعريف مســــتواهاو ورفع اللغات تعليم برامج تطوير يف ودورها وأهدافهاو اللغويةو االختبارات بأمهية بالتعريف املقرر هذا يهتم
 و(الكتابة راءةوالق الموالك االستماعو: )األربع اللغوية املهارات باختبارات التعريف كذلب.  بنائها وأسس املعاصرةو اللغوية االختبارات

 على القدرة نيالدارســ إكســاب إىل إضــافة. واالقتصــاد التطبيق وســهولة والثباتو الصــدقو حيث من اجليد االختبار مواصــفات ومعرفة
  اللغوية الختباراتا من مناكج تصميم على وتدريبهم العربيةو اللغة لتعليم املرسومة لألهداف احملققة االختبارات من مناكج اختيار

 

 

 االختبـارات من ســـــــــــتفـادةاال مع واملعلمنيو والكتـب واملنـاهج الربامج بتقومي اللغـة اختبـارات وربط وتنفيـذهـاو العربيـة اللغـة يف اجليـدة
 .اللغة اكتساب يف العالقات دراسة يف وخباصة امليدانيةو اللغوية البحوث يف اللغوية

 وضعها اليت والقواعد لضوابطل طبًقا التطبييقيو اللغة علم فروع من فرع يف حبثًا السابقة املقررات اجتيازه بعد الطالب يقدم.البحث •
 .املعهد جملس


