
 

  

 

 

 
 

 

  حصائي التحليليالتقرير اإل

 هـ 1437هـ /  1436 العام اجلامعي 

  7: ربامج ال                 3: لمية العقسام األ      

 إلحصائي كالتالي :ابيانها  

 الربنامج / الربامج اسم القسم م

 قسم علم اللغة التطبيقي 1

 امج الدكتوراه  يف اللغويات التطبيقيةـبرن

 ستري يف علم اللغة التطبيقيامج املاجـبرن

 امج الدبلوم يف علم اللغة التطبيقيـبرن

2 

 
 قسم اإلعداد اللغوي

 برنامج اإلعداد اللغوي الصباحي املكثف

غري املكثف املسائي اللغوية برنامج الدورات 

 للطالب الناطقني بغري العربية

الصباحي غري برنامج الدورات اللغوية 

 الناطقات بغري العربيةاملكثف للطالبات 

 قسم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية 3
 دبلوم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية

 لي :ي اموتفصيل ذلك ك

 ويضم القسم ثالثة برامج : ،قسم علم اللغة التطبيقي  -1

 امج الدكتوراه  يف اللغويات التطبيقية.  ـبرن  -أ   

 اللغة التطبيقي .امج املاجستري يف علم ـبرن - ب  

 امج الدبلوم يف علم اللغة التطبيقي .ـبرن  -ج  

 درجات على حاصلني التطبيقية اللغوية الدراسات يف ومتخصصات متخصصني إعداد إىل هذا القسم ويهـدف        

 اساتدر مثل العربية باللغة الصلة ذات التطبيقية اللغوية البحوث ويقدم ، والدكتوراه واملاجستري الدبلوم



 

 المملكـة العربيـة السعوديـة

 زارة التعليم العاليو 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

  معهد تعليم اللغة العربية               

 

 

 اللغة بعلم الصلة ذات النظرية اللغوية والدراسات واالجتماعية ، النفسية اللغوية والدراسات اللغوي ، االكتساب

 .  اللغوية واملعاجم اللغوية االختبارات وتصميم اللغة ، تعليم وتقنيات احلاسوبية ، اللغوية والدراسات التطبيقي ،

 : ثة برامجويضم القسم ثال،  اإلعداد اللغويقسم  -2

  برنامج اإلعداد اللغوي الصباحي املكثف .  -أ 

 . العربيةغري ناطقني بالللطالب غري املكثف  املسائياللغوية برنامج الدورات   -ب 

 .الناطقات بغري العربيةغري املكثف للطالبات  الصباحيبرنامج الدورات اللغوية  -ج 

 العربيـة  اللغـة  بتعلـيم  عـ   الـذي  املعهـد  أقسـام  أقـدم  فهـو  ، املعهـد  يهـا عل قام اليت األساسية الركيزة القسم هذا يعدو

 . للناطقني بلغات أخرى

 :قسم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية  -3

 الطالب تأهيلب وذلك ، اللغة العربية والعلوم الشرعية على أسس علمية مهنية سليمةبتعليم ويعنى هذا القسم      

د اللغوي بتقدير يؤهلهم لاللتحاق بكليات اجلامعة ، وذلك بإعطائهم جرعات إضافية من املتخرجني يف قسم اإلعدا

 ملدة فصلني دراسيني ، ليتمكنوا بعد ذلك من مواصلة دراستهم  يف كليات اجلامعة اللغوية والشرعية العلوم

 وحيمل الربنامج التابع لقسم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية اسم :.

 ة العربية والعلوم اإلسالمية .دبلوم اللغ -أ

ومن خالل هذه األقسام الثالثة يؤدي املعهد وظيفة من أهم وظائف اجلامعة , بل من أهم وظائف اململكة العربية     

 :املعهد هلا ثالثة جوانب رئيسة هيالسعودية , هذه الوظيفة يف 

 اجلانب األول :

قني بلغات أخرى اليت هي املفتاح لتعلم العلوم الشرعية وتعليمها على تعليم اللغة العربية ألبناء املسلمني  الناط    

أسس سليمة . فيلتحق باملعهد كل عام ما يربو على مئة طالب من الناطقني بغري العربية , وذلك مبوجب منح 

بكليات  سامية ؛ فريحب بهم , ويتوىل تعليمهم العلوم الشرعية واللغة العربية , ويسعى إلحلاق املتميزين منهم

 وذلك من خالل برامج قسم اإلعداد اللغوي وقسم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية . اجلامعة.

 اجلانب الثاني:

إعداد أبناء هذا الوطن وبناته للقيام بهذه املهمة على أسس علمية ومهنية عالية , وهي تعليم العربية للناطقني     

لتؤدي رسالتها املنوطة بها على أحسن وجه , وذلك من خالل برامج الدراسات بغريها , إعداًدا يليق مبكانة اجلامعة ؛ 

 العليا يف قسم علم اللغة التطبيقي.

 اجلانب الثالث:

إعداد أبناء هذا الوطن وبناته خلدمة اللغة العربية وتعليمها يف التعليم بنوعيه العام واجلامعي , والبحث العلمي ,    

ئها ,وإعدادهم حلوسبتها , وذلك من خالل برامج الدراسات العليا يف قسم علم اللغة وتطوير تعليم العربية ألبنا

 التطبيقي .

خمتلفة  وفق التقييم اإلحصائي بيانات,  هـ 1436/1437يف العام اجلامعي  –هلل احلمد و –املعهد  متثلوقد 

 نوجزها يف النقاط التالية :
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 الطالب والطالبات : أوال :

 املستجدون

يف برانمج اإلعداد اللغوي يف  ( طالب منتظم205ل )مت قبو  -
 قسم اإلعداد اللغوي

( طالبا يف برانمج الدبلوم بقسم اللغة العربية 215مت قبول )  -
 والعلوم اإلسالمية.

 اخلرجيون
( من الطالب 001بلغ عدد خرجيي برانمج اإلعداد اللغوي )  -  
طالب ( 96بلغ عدد خرجيي برانمج الدبلوم ) -  

اسات العلياالدر   

مت قبول القيد للتسجيل يف برانمج املاجستري يف علم اللغة  -
 .دارسا ودارسة( 12التطبيقي بقسمه لعدد ) 

يف علم اللغة  دكتوراهللتسجيل يف برانمج ال مت قبول القيد -
 دارسني ودارسات( 10التطبيقي بقسمه لعدد ) 

اخلرجيون -  
دارسني ودارسات (6بلغ عدد اخلرجيني يف برانمج املاجستري )  -  

دارسني ودارسات (3بلغ عدد اخلرجيني يف برانمج املاجستري )  -  

 

 : أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم : ثانيا

أستاذ مت التعاقد مع عدد من أعضاء هيئة التدريس من غري السعوديني على وظيفة    

م اللغة التطبيقي , أستاذ مشارك , وأستاذ مساعد يف ختصصات علم اللغة العام , وعلو

يف أقسام املعهد الثالثة , واجلداول التالية تبني عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف 

 حكمهم يف كل قسم :
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 قسم علم اللغة التطبيقي :  -1

 

 إداري  معيد محاضر أ.مساعد أ.مشارك أستاذ الجنسيّة

 1 2 5 4 3 3 سعودي

 ــــ ــــ ــــ 2 ــــ 2 غير سعودي

 

 سم اإلعداد اللغوي : ق  -2

 

 إداري معيد محاضر أ.مساعد أ.مشارك أستاذ الجنسيّة

 ــــ 6 7 3 ــــ ــــ سعودي

 ــــ ــــ 1 6 ــــ ــــ غير سعودي

 

 أعضاء :   سبعـةقسم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية :   -3

 

 مدرس معيد محاضر أ.مساعد أ.مشارك أستاذ الجنسيّة

 1 2 1 1 ــــ 1 سعودي

 ــــ ــــ ــــ 6 ــــ ــــ غير سعودي

 : االبتعاث والتدريب :ثالثا 

 االبتعاث : -1

لدى املعهد خطة ابتعاث تقضي بابتعاث عدد من احملاضرين واملعيدين ؛ ليساعدوا يف سد احتياج      

بتعاث للجامعات يشجع املعهد او .املعهد من املتخصصني يف اللغويات النظرية , واللغويات التطبيقية
واملراكز العلمية املتخصصة لنيل الشهادات العليا يف التخصص واإلسهام  يف سد احتياج املعهد من 

 :وفق اجلدول التايل حىت اتريخ التقرير  إليهابتعث دول املالوبيان عدد املبتعثني وختصصاهتم و املتخصصني.
 الدولة التخصص االسم مسلسل

 بريطانيا اللغة التطبيقيعلم  علي بن أمحد احلكمي 1
 بريطانيا علم اللغة العام أمحد بن مسري العتييب 2

 بريطانيا علم اللغة التطبيقي أمحد بن عبدهللا القرين 3

 أمريكا علم اللغة العام علي اجلبيالن 4
 أمريكا علم اللغة التطبيقي أمحد بن سعد املطريي 5
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 التدريب : -2

 من أعضاء هيئة التدريس يف دورات تدريبية بيانها كالتالي :(  20) حنو شارك عن املعهد 

   توصيف املقررات والربامج 

  استخدام التقنية يف التدريس 

  النشر الدولي 

  تنمية مهارات اللغة اإلجنليزية 

 : األنشطة العلمية والتعليمية : الفصل اخلامس

 نشاطا . 22أواًل: األنشطة العلمية :  

 يئة التدريس يف املعهد يف مؤمترات علمية , وذلك على النحو التالي :شارك عدد من أعضاء ه 

شارك الدكتور / أنور أمحد بدوي ببحث بعنوان ) اللغة العامية وأثرها يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني  -

 -ني مشس جامعة ع -املنتدى العلمي ملركز التميز للدراسات وحبوث اللغتني األملانية والعربية  -بها ( 

 هـ 1436-17-15يف الفرتة  -القاهرة 

شارك األستاذ الدكتور /عبدالعزيز بن إبراهيم العصيلي األستاذ بالقسم يف مؤمتر تكساس للغات األجنبية  -

الذي سينعقد يف جامعة تكساس األمريكية يف مدينة سان أنتينيو، بعنوان : )تأهيل الرتبويني متعلمي اللغات للنجاح 

                        م          21/2/2015-20بل : املمارسات والسياسات واملناهج ( وذلك خالل الفرتة من يف املستق

 هـ.2/5/1436-1املوافق 

شارك الدكتور /هداية هداية إبراهيم )مصري اجلنسية( يف املؤمتر الدولي الرابع للغة العربية الذي ينظمه -

اون مع منظمة اليونسكو ، ومكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ، واملنظمة العربية اجمللس الدولي للغة العربية بالتع

-6هـ ، املوافق 21/7/1436حتى  17للرتبية والثقافة والعلوم ، واحتاد اجلامعات العربية خالل الفرتة من 

اء برامج تعليم م ؛ حيث سيشارك ببحث بعنوان: ) تصور مقرتح قائم على أشكال التداخل اللغوي لبن10/5/2015

 اللغة العربية للطالب األوربيني(.

شارك األستاذ الدكتور /صاحل بن ناصر الشويرخ يف املؤمتر السنوي للجمعية األمريكية للغويات التطبيقية ،  -

التطبيقية بالتعاون مع اجلمعية الكندية للغويات التطبيقية ، يف مدينة الذي تنظمه اجلمعية األمريكية للغويات 

 م.24/3/2015-21هـ ، املوافق 4/4/1436-1تورنتو يف كندا ،  وذلك خالل الفرتة من 

شارك  الدكتور/ خالد بن سليمان القوسي يف مؤمتر ) الرتاث اللغوي العربي ودوره يف بناء تصور لساني حديث ( -

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة سيدي حممد بن عبد اهلل مبدينة فاس يف املغرب ، وذلك خالل الذي تنظمه 

 م . 2015/ 4/ 23-22هـ،  املوافق  1436/  7 /4- 3الفرتة من     

شارك الدكتور/ حممد بن عبد العزيز النصار ، يف مؤمتر )امللتقى الدولي األول حول تكنولوجيا التعليم  -

سيدي بالعباس يف اجلزائر ، وذلك خالل الفرتة من   –ية التعليمية( الذي تنظمه جامعة اجلياللي اليابس والعمل

 م 2015/ 4/ 16-15هـ،  املوافق  1436/  7 /5- 4

شارك األستاذ الدكتور/ صاحل بن ناصر الشويرخ ، يف مؤمتر )تعليم اللغة العربية بغريها " الرؤى والتجارب " (  -

ثالث مؤسسات أكادميية متخصصة يف تعليم اللغات يف أسطنبول يف تركيا ؛ وذلك خالل الفرتة من  الذي تنظمه

 .  2015/ 4/  26-/25هـ ؛ املوافق  1436/  7/  7حتى  6
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شارك الدكتور/ هداية هداية إبراهيم الشيخ علي، يف )املؤمتر الدولي األول لتعليم اللغة العربية للناطقني  -

التجارب( الذي ينظمه معهد قاصد لتعليم اللغات باألردن، ومؤسسة إسطنبول للتعليم واألحباث بغريها: الرؤى و

نابلس/ فلسطني، الذي سينعقد يف إسطنبول ، وذلك خالل الفرتة من –)إيثار( برتكيا، وجامعة النجاح الوطنية 

غوية التواصلية وتوظيفها يف م؛ لتقديم حبث بعنوان:"املهام الل26/4/2015حتى 25هـ ، املوافق 7/7/1436حتى6

 اكتساب اللغة العربية لغة ثانية".

حضر الدكتور/ صاحل بن فهد العصيمي ، مؤمتر ) لسانيات املتون الثامن " املدونات " ( الذي تنظمه جامعة  -

 م. 2015/ 7/ 24-20هـ،  املوافق  1436/  10 /8- 4النكسرت يف بريطانيا ، وذلك خالل الفرتة من   

األستاذ الدكتور / صاحل بن ناصر الشويرخ , يف مؤمتر " ثقافة الدراسة يف اخلارج ملتعلمي اللغة الثانية " شارك -

 1إىل  1436/   9/  27الذي تنظمه جامعة سانت مريي يف مدينة هاليفاكس يف كندا  , وذلك خالل  الفرتة من 

 strategy training forث عنوانه ) م ، حيث سيشارك ببح 2015/ 7 /17-14هـ ، املوافق 1436/   10 /

Arabic language learners   ) 

شارك الدكتور / عبد اهلل الفيفي يف املؤمتر " الدولي اخلامس لتكنولوجيا وأنظمة التعليم، يف مدينة  -

 هـ .1437/   10/  9 -5كوماموتوو، اليابان , وذلك خالل  الفرتة من 

يخ ، ببحث " املهام اللغوية وأثرها يف اكتساب الوظائف النحوية لدى شارك الدكتور / هداية إبراهيم الش -

متعلمي اللغة العربية لغة ثانية" يف مؤمتر " اللغة العربية للناطقني بغريها : حتديات الواقع وآفاق املستقبل"، 

 هـ .1437/   7/  25 -24قطر, وذلك خالل  الفرتة من  -جامعة قطر 

ويرخ ، يف املؤمتر الدولي الثامن للسانيات املدونات الذي تنظمه اجلمعية اإلسبانية شارك الدكتور / صاحل الش -

 هـ .1437/   7/  24 -22إسبانيا, وذلك خالل  الفرتة من  -ملقا  -للمدونات 

شارك الدكتور / حممد بن نافع العنزي يف ندوة دولية بعنوان " تفاعل املستويات اللغوية يف حتليل اخلطاب  -

 هـ .1437/   6/  16 -15املغرب , وذلك خالل  الفرتة من  -" جامعة موالي سليمان  الشرعي

شارك الدكتور / خالد بن سليمان القوسي ، يف ندوة دولية بعنوان " تفاعل املستويات اللغوية يف حتليل اخلطاب  -

 هـ .1437/   6/  16 -15املغرب , وذلك خالل  الفرتة من  -الشرعي " جامعة موالي سليمان 

شارك الدكتور / صاحل بن فهد العصيمي ، ببحث " "يف املؤمتر الدولي الثامن للسانيات املدونات الذي تنظمه  -

 هـ 1437/   7/  24 -22إسبانيا, وذلك خالل  الفرتة من  -ملقا  -اجلمعية اإلسبانية للمدونات 

عنوان " الظاهرة اللغوية : مقاربات متعددة يف شارك الدكتور / محد بن عبد اهلل اللحيدان ، يف ندوة دولية ب -

 هـ1437/   2/  14 -13املغرب , وذلك خالل  الفرتة من  -التخصصات " مدينة تازة 

شارك الدكتور / صاحل بن فهد العصيمي ، يف ندوة دولية بعنوان "البحث املعجمي ورهانات تأهيل اللغة العربية:  -

 27 -26املغرب , وذلك خالل  الفرتة من  -جامعة موالي سليمان  -ة" قضايا يف النظرية والتخطيط واهلندس

 م . 2015/   11 /

. 

 -شارك الدكتور / صاحل الشويرخ ، يف املؤمتر السنوي األربعني جلامعة بوسطنحول التطور اللغوي -

 م .2015/   11/  15 -13الواليات املتحدة األمريكية, وذلك خالل  الفرتة من  -بوسطن



 

 المملكـة العربيـة السعوديـة

 زارة التعليم العاليو 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

  معهد تعليم اللغة العربية               

 

 

ببحث  -املغرب  -جامعة سيدي عبد اهلل  -ك األستاذ/ رياض الذيب يف املؤمتر الدولي بكلية اآلداب شار -

 4 -3بعنوان " العالقة بني البنية اللغوية واملستوى االجتماعي يف كتاب البيان والتبيني " وذلك خالل  الفرتة من 

 هـ1437/   7 /

 -جامعة النكسرت  -متر لسانيات املتون الثامن )املدونات(  شارك الدكتور / صاحل بن فهد العصيمي ، يف مؤ -

 م . 2015/   7/  24 -20بريطانيا , وذلك خالل  الفرتة                           من 

شارك الدكتور / صاحل الشويرخ ، يف املؤمتر السنوي للجمعية األمريكية للغويات التطبيقية بالتعاون مع  - -

 م .2015/   3/  24 -21كندا , وذلك خالل  الفرتة من  -تورنتو -ويات التطبيقية اجلمعية الكندية للغ

 

 يستمر املعهد يف تشجيع منسوبيه يف املشاركة يف املؤمترات والندوات واحملافل العلمية املختلفة .و 

 أنشطة . 9 : األنشطة التعليمية : اثانًي

دمني واملتقدمات للدراسة يف برناجمي الدكتوراه ،  شكل املعهد جلنة إلجراء املقابالت العلمية للمتق-1

 واملاجستري يف قسم علم اللغة التطبيقي .

 يف  قسم علم اللغة التطبيقي  رسائل ( دكتوراه  3و)  ماجستري رسائل ( 6) مناقشة رسائل -2

األربعة يف قسم  أجرى املعهد اختبار التصنيف جلميع الطالب اجلدد من طالب املنح ؛ ووزعهم على املستويات-3

 اإلعداد اللغوي .

أعد قسم اإلعداد اللغوي استبانة لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس , واحملاضرين واملعيدين واملدرسني من قبل -4

عد القسم أيًضا استبانة أخرى لتقويم أداء أضعف يف العملية التعليمية . كما الطالب ؛ ملعرفة نقاط القوة وال

دراسي ؛ بهدف معرفة تقدمهم العلمي يف دراستهم , والوقوف على الصعوبات اليت تواجههم ؛ الطالب يف كل فصل 

 لتقديم احللول املناسبة هلا .

مت عقد لقاءات مع الطالب املستجدين مع عميد املعهد ، ووكيله ، ومدير الشؤون الدراسية ، ورؤساء األقسام -5

 العلمية .

ادية نظمتها عمادة شؤون القبول والتسجيل باجلامعة ,ومنحوا شهادات حضر عدد من طالب املعهد دورات إرش-6

 حضور .

 مت توزيع مرشدي القاعات من أساتذة املعهد على القاعات الدراسية .-8

 اقرتاح دراسات علمية، والعمل على إجرائها، وهي تتضمن:مت  -9

 .مشكالت تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 
 سية ابلقسم.تقومي املناهج الدرا 

 .تقومي طرائق التدريس وأساليبه 

 . متابعة مع جلنة التخطيط والربامج لتأليف سلسلة جديدة يف تعليم اللغة العربية خاصة ابملعهد 

 . مراجعة توصيف الربامج واملقررات وأتكيد أمهية تقرير الربانمج واملقرر يف  عمليات التطوير املستمر واالعتماد الرباجمي 

 : املنجزات واملعوقات واملقرتحات : منالفصل الثا

 ) املنجزات ( :-أوال 

يف الفصلني الدراسيني  احي املكثفــامج الصبـيف الربن من الطالب(  110 م اإلعداد اللغوي )ــــرج يف  قسـخت -أ

 . األول والثاني 



 

 المملكـة العربيـة السعوديـة

 زارة التعليم العاليو 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

  معهد تعليم اللغة العربية               

 

 

اني يف الفصل الث طالب (  7)  و   ول,يف الفصل األ طالب (  5 ) ( طالًبا يف الربنامج املسائي غري املكثف 12  و)  -ب

. 

 .يف برنامج الدبلوم  ( طالًبا  96  خترج يف  قسم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية ) -ج

 يف قسم علم اللغة التطبيقي .ودكتوراه نوقشت تسع رسائل ماجستري  -د 

 .لوحداتعلى مستوى األقسام واوحدة للجودة والتطوير باملعهد  تفعيل أنشطة مت  -هـ

 تطوير مكتبة املعهد إىل مركز ملصادر التعلم والوسائل التعليمية. -و

 تفعيل دور  وحدة البحوث العلمية باملعهد . -ز 

 .ارتفاع نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس باملعهد يف املؤمترات العلمية وإعداد البحوث العلمية  -ح


