
 

  

 

 

 
 

 
  صحائي  التصحييي التقرير اإل

 هـ 3415هـ /  3414 العام الجامعي 

  7: برامج ال                 3: لمية العسقاام األ      
 إلحصائي كالتالي :ابيانها  

 البرنامج / البرامج اام القام م

 قسم عيم اليغة التطبيق  1

 برنـامج الدكتوراه  في اللغويات التطبيقية

 اتير في علم اللغة التطبيقيبرنـامج الماج

 برنـامج الدبلوم في علم اللغة التطبيقي

2 
 

 قسم اإلعداد اليغوي

 برنامج اإلعداد اللغوي الصباحي المكثف

برنامج الدورات اللغوية الماائي غير 
 المكثف للطالب الناطقين بغير العربية

برنامج الدورات اللغوية الصباحي غير 
 الناطقات بغير العربيةالمكثف للطالبات 

 قسم اليغة العربية والعيوم اإلسالمية 3
 دبلوم اللغة العربية والعلوم اإلاالمية

 لي :ي اموتفصيل ذلك ك
 ويضم القسم ثالثة برامج : ،قسم عيم اليغة التطبيق   -3
 امج الدكتوراه  في اللغويات التطبيقية.  ـبرن  -أ   
 اللغة التطبيقي .امج الماجاتير في علم ـبرن -ب   
 امج الدبلوم في علم اللغة التطبيقي .ـبرن  -ج  

ويهـدف هذا القام إلى إعداد متخصصين ومتخصصات في الدرااات اللغوية التطبيقية حاصلين على         
ااات درجات الدبلوم والماجاتير والدكتوراه ، ويقدم البحوث اللغوية التطبيقية ذات الصلة باللغة العربية مثل در

االكتااب اللغوي ، والدرااات اللغوية النفاية واالجتماعية ، والدرااات اللغوية النظرية ذات الصلة بعلم اللغة 
 التطبيقي ، والدرااات اللغوية الحااوبية ، وتقنيات تعليم اللغة ، وتصميم االختبارات اللغوية والمعاجم اللغوية.  

 : ثة برامجويضم القسم ثال،  اإلعداد اليغويقسم  -2
  برنامج اإلعداد اللغوي الصباحي المكثف .  -أ 
 . العربيةغير ناطقين بالللطالب غير المكثف  الماائياللغوية برنامج الدورات   -ب 

 .الناطقات بغير العربيةغير المكثف للطالبات  الصباحيبرنامج الدورات اللغوية  -ج 
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ية يعد هذا القام الركيزة األاااية التي سقام علو غة العرب ليم الل لذي عني بتع هد ا اام المع سقدم أسق هو أ هد ، ف يها المع
 . للناطقين بلغات أخرى

 :قسم اليغة العربية والعيوم اإلسالمية  -1
تأهيل الطالب ب وذلك ، اللغة العربية والعلوم الشرعية على أاس علمية مهنية اليمةبتعليم ويعنى هذا القام      

د اللغوي بتقدير يؤهلهم لاللتحاق بكليات الجامعة ، وذلك بإعطائهم جرعات إضافية من المتخرجين في سقام اإلعدا
العلوم اللغوية والشرعية لمدة فصلين دراايين ، ليتمكنوا بعد ذلك من مواصلة درااتهم  في كليات الجامعة 

 ويحمل البرنامج التابع لقام اللغة العربية والعلوم اإلاالمية اام :.
 ة العربية والعلوم اإلاالمية .دبلوم اللغ -أ

ومن خالل هذه األسقاام الثالثة يؤدي المعهد وظيفة من أهم وظائف الجامعة , بل من أهم وظائف المملكة     
 :المعهد لها ثالثة جوانب رئياة هيالعربية الاعودية , هذه الوظيفة في 

 الجئنب األول :
قين بلغات أخرى التي هي المفتاح لتعلم العلوم الشرعية وتعليمها تعليم اللغة العربية ألبناء المالمين  الناط    

على أاس اليمة . فيلتحق بالمعهد كل عام ما يربو على مئة طالب من الناطقين بغير العربية , وذلك بموجب 
 منح اامية ؛ فيرحب بهم , ويتولى تعليمهم العلوم الشرعية واللغة العربية , وياعى إللحاق المتميزين منهم

 وذلك من خالل برامج سقام اإلعداد اللغوي وسقام اللغة العربية والعلوم اإلاالمية . بكليات الجامعة.

 الجئنب الثئن :
إعداد أبناء هذا الوطن وبناته للقيام بهذه المهمة على أاس علمية ومهنية عالية , وهي تعليم العربية للناطقين     

لتؤدي راالتها المنوطة بها على أحان وجه , وذلك من خالل برامج بغيرها , إعداًدا يليق بمكانة الجامعة ؛ 
 الدرااات العليا في سقام علم اللغة التطبيقي.

 الجئنب الثئلث:
إعداد أبناء هذا الوطن وبناته لخدمة اللغة العربية وتعليمها في التعليم بنوعيه العام والجامعي , والبحث العلمي    

ئها ,وإعدادهم لحوابتها , وذلك من خالل برامج الدرااات العليا في سقام علم اللغة , وتطوير تعليم العربية ألبنا
 التطبيقي .

مختلفة  وفق التقييم اإلحصائي بياناتهـ , 1433/1434في العام الجامعي  –هلل الحمد و –المعهد  تمثلوسقد 
 نوجزها في النقاط التالية :
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 الطالب والطئلبئت : أوال :

 المستجدون

( طئلب منتظم ف  برنئمج اإلعداد 203) تم قبول -

 اليغوي ف  قسم اإلعداد اليغوي

( طئلبئ ف  برنئمج الدبيوم بقسم 315تم قبول )  -

 اليغة العربية والعيوم اإلسالمية.

 الخريجون

( خريجئ هذا العئم، وهم الذين 50بيغ عدد الخريجين ) -

 التصحقوا بكييئت الجئمعة المختيفة.

   ددمنئقشة ف  برنئمج المئجستير عبيغ عدد الرسئيل ال -

( رسئيل 9)     

 الدراسئت العييئ

تم قبول القيد ليتسجيل ف  برنئمج المئجستير ف   -

( دارسئ 35عيم اليغة التطبيق  بقسمه لعدد ) 

 ودارسة.

تم قبول القيد ليتسجيل ف  برنئمج الدكتوراه ف   -

( دارسئ 33عيم اليغة التطبيق  بقسمه لعدد ) 

 ودارسة

الخريجون -  

( من  330بيغ عدد خريج  برنئمج اإلعداد اليغوي )  -

 الطالب

( طئلبئ 13بيغ عدد خريج  برنئمج الدبيوم ) -  

( دارسين 9بيغ عدد الخريجين ف  برنئمج المئجستير )  -

 ودارسئت

 
 : أعضئء هيية التدريس ومن ف  صحكمهم : ثئنيئ

أاتاذ غير الاعوديين على وظيفة  تم التعاسقد مع عدد من أعضاء هيئة التدريس من   
أاتاذ مشارك , وأاتاذ مااعد في تخصصات علم اللغة العام , وعلم اللغة التطبيقي و

, في أسقاام المعهد الثالثة , والجداول التالية تبين عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في 
 حكمهم في كل سقام :
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 :أحد عشر عضواسقام علم اللغة التطبيقي :  -1
 

 مدرس معيد محاضر أ.مااعد أ.مشارك أاتاذ ةالجنسي  

 ــــ ــــ ــــ 2 3 2 سعودي

 ــــ ــــ ــــ ــــ 1 3 غير سعودي

 
 اثنان وعشرون عضوا :سقام اإلعداد اللغوي :   -2
 

 إداري معيد محاضر أ.مااعد أ.مشارك أاتاذ الجنسي ة

 1 4 5 3 ــــ ــــ سعودي

 1 ــــ 1 9 ــــ ــــ غير سعودي

 
 أعضاء :   ابعـةسقام اللغة العربية والعلوم اإلاالمية :   -3
 

 مدرس معيد محاضر أ.مااعد أ.مشارك أاتاذ الجنسي ة

 1 ــــ ــــ 1 ــــ 1 سعودي

 ــــ ــــ ــــ 4 ــــ ــــ غير سعودي

 : االبتعئث والتدريب :ثئلثئ 

 االبتعاث : -1
عدد من المحاضرين والمعيدين ؛ ليااعدوا في اد  لدى المعهد خطة ابتعاث تقضي بابتعاث     

يشجع المعهد و .احتياج المعهد من المتخصصين في اللغويات النظرية , واللغويات التطبيقية
ابتعئث ليجئمعئت والمراكز العيمية المتخااة لنيل الشهئدات العييئ ف  التخاص واإلسهئم  

بتعث مدول الالمبتعثين وتخاائتهم ووبيئن عدد الف  سد اصحتيئج المعهد من المتخااين.
 :وفق الجدول التئل  صحتى تئريخ التقرير  إليهئ

 الدولة التخاص االسم مسيسل

 عي  بن أصحمد الصحكم  3
عيم اليغة 
 التطبيق 

 بريطئنيئ

2 
أصحمد بن سمير 

 العتيب 
 بريطئنيئ عيم اليغة العئم

1 
أصحمد بن عبدهللا 

 القرن 
عيم اليغة 
 التطبيق 

 بريطئنيئ

 أمريكئ عيم اليغة العئم عي  الجبيالن 4

5 
أصحمد بن سعد 
 المطيري

عيم اليغة 
 التطبيق 

 أمريكئ
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 التدريب : -2

 ( من أعضاء هيئة التدريس في دورات تدريبية بيانها كالتالي : 2شارك عن المعهد عدد) 
 التاريخ البلد/ العاصمة  الجهة المنفذة عنوان التدريب االام مالال

ـــــة المهـــــارات  د بن نافع العنزيد/ محم 1 تنمي
ــة  ــي البيئ ــة ف اإلداري

 األكاديمية

المركـــز العـــالمي 
للتـــــــــــــــدريب 

 واالاتشارات

  األردن  - عمان

ـــــع  د/ أحمد بابكر 2 ـــــتخدام مواسق اا
ماعي  التواصل االجت

 في التعليم الجامعي

 هـ22/3/1433 الرياض  

 : األنشطة العيمية والتعييمية : الفال الخئمس

 نشاطا . 22نشطة العلمية :  أوالً: األ
 , وذلك على النحو التالي : شارك عدد من أعضاء هيئة التدريس في المعهد في مؤتمرات علمية

ندوة تعليم العربية للناطقين بغيرها في في األاتاذ الدكتور / عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي  شارك .1
التي عقدة في مكة المكرمة في الفترة من ، رى المعرفي في معهد اللغة العربية بجامعة أم القالتراث 

 .هـ 23-25/1/1433
المؤتمر الدولي للغة العربية في لبنان  , ) في األاتاذ الدكتور / عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي شارك  .2

هـ ، 1433/   4/   33 - 22       العربية لغة عالمية : ماؤولية الفرد والمجتمع (  في  الفترة من
  ورسقة عمل بعنوان : ) علم تعليم اللغة العربية : الحلقة المفقودة في الجامعات العربية ( وسقدم

المؤتمر الشامل للقيادة والتعلم والبحث األاتاذ الدكتور / عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي ر حض - .3
 .هـ 1433/   1/   23   -  11العلمي في أمريكا ، في  الفترة من  

مؤتمر مكة ألسقاام اللغة العربية بورسقة في دكتور / عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي األاتاذ ال  شارك .4
. باإلضافة إلى مشاركته في مركز الملك  عمل بشأن جهود معهد تعليم اللغة العربية في جامعة اإلمام

لمركز عبد هللا عبد هللا الدولي للغة العربية بورسقة عمل عن كيفية االاتفادة من المراكز الدولية المشابهة 
 بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.

حضر الدكتور / محمد بن نافع العنزي ، الندوة الدولية الرابعة حول المعالجة  اآللية للغة العربية في - .5
مؤتمر اللغة العربية  ههـ ، وحضور1433/   2/  12   -   11المغرب , وذلك خالل  الفترة من 

  . هـ 1433/   1/   14   -  13ردن ، في  الفترة من  وهوية األمة في األ
الدكتور / إبراهيم بن عبد العزيز أبو حيمد ، مؤتمر ) التنوع والتغيير اللغوي في اياسقه  مشاركة- .2

هـ ، وحضوره 1433/   5/   21 - 22الخطاب التداولي ( ، الذي عقد في بريطانيا  في  الفترة من  
بية ) ماتقبل اللغة العربية في عصر العولمة " بين األمل واليأس "(، الذي المؤتمر الدولي للغة العر

 هـ ، ومشاركته بورسقة علمية فيه.1433/   1/   22   -  19عقد في إندونيايا  في  الفترة من  
مشاركة الدكتور/ صالح بن فهد العصيمي ، في  الندوة الدولية حول : ) تجربة تعليم اللغة العربية في - .7

هـ، وحضوره 1433/   1/   23 - 21نيابا ما لهـا وما عليهـا  ( ,  التي عقدت في  الفترة من  إندو
مؤتمر  ) لاانيات المتون اآلايوي األول بجامعة أوكالند في نيوزيلندا (, الذي عقد  في  الفترة من  

األمل واليأس (  هـ  ،  ومؤتمر ماتقبل اللغة العربية في عصر العولمة ) بين1433/   3/   27 - 23
 1/  22   -   19بجامعة شريف هداية هللا اإلاالمية الحكومية في إندونيايا , وذلك خالل  الفترة من 

 هـ. 1433/  
 IJASمنظمة )    أسقامتهمشاركة الدكتور/ صالح بن ناصر الشويرخ ، في المؤتمر العلمي الذي - .1

International journal of arts and sciences  ثه المواوم بـ : )( ببحthe rol of 
classroom discourse in professional development for language teacher 

هـ ، في جمهورية ألمانيا ، وحضوره مؤتمر اللغويات 1433/  1/  7 - 1(, الذي عقد في الفترة من 
   -   19ذلك خالل  الفترة من جامعة لمرك بإيرلندا , و نظمتهالتطبيقية وتطوير المواد التعليمية ، الذي 

 م  .2312/ 2/ 13  -   9هـ ، الموافق 1433/  7/  23
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حضور الدكتور / صالح بن حمد الاحيباني ، مؤتمر التعليم الذاتي الموجه للطالب وأعضاء هيئة - .9
 هـ .1433/   3/   19 - 12التدريس بوالية فلوريدا في أمريكا ، الذي عقد في الفترة من  

دكتور / حمد بن عبد هللا اللحيدان  ،مؤتمر ) اللغة العربية والهوية ( ، الذي نظمته جامعة حضور ال- .13
 هـ .1433/   1/   14  -  13العلوم اإلاالمية العالمية في األردن  في  الفترة من  

المؤتمر العلمي الذي نظمته جامعة شريف  ،الاديس حضور األاتاذ / عبد هللا بن محمد بن اليمان - .11
 هـ.  1433/   1/   22  -  19اية هللا اإلاالمية ، في إندونيايا  وذلك في  الفترة من  هد

) الهوية واللغة في الوطن العربي ( الذي عقد بمدينة مؤتمرحضور الدكتور / عياى عودة برهومة ، - .12
 هـ .  1433/  5/  3  -  1الدوحة بدولة سقطر ، وذلك خالل  الفترة من  

معهد اللغة  -اراج بالمشاركة والتخطيط مؤتمر " إجازة وثيقة الكتاب األاااي حضر دكتور عباس  - .13
 هـ   1434 -الاعودية  -جدة  -العربية "  

 إابانيا  -حضر دكتور صالح فهد العصيمي مؤتمر " لاانيات المتون "  - .14
 -لبنان   -حضر دكتور عياى عودة برهومة مؤتمر " تحليل الخطاب للشعارات الايااية "  - .15

 هـ1434
حضر الدكتور عبد هللا بن محمد بن اليمان الاديس  الندوة الدولية التكريمية للعالم اللااني األاتاذ  - .12

الرباط  -التربية (  -التخطيط  -الايمياء  -النعرفة  -الدكتور / عبد القادر الفااي الفهري بعنوان ) اللغة 
 هـ 1434جمادى األولى  17/  15 -المغرب -

كتور عبد هللا بن محمد بن اليمان الاديس  المؤتمر العلمي لجامعة شريف هداية هللا حضر الد - .17
 هـ 1434شعبان  22/  19 -إندونيايا  -اإلاالمية 

 -حضر عميد المعهد ووكياله و عدد من أعضاء هيئة التدريس المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العلي  .11
 هـ1434جمادى اآلخر  9/  2 -الرياض 

لدكتور أاامة زكي الايد المؤتمر الدولي الرابع لتعليم اللغة العربية بالجامعة اإلاالمية حضر ا - .19
 هـ 1434رجب  7/  5 -ماليزيا  -بكوااللمبور 

 -القاهرة  -حضر الدكتور عمرو محمد فرج مدكور مؤتمر " ابن جني فيلاوف العربية " دار العلوم  - .23
 هـ 1434جمادى األولى  7/1 -جمهورية مصر العربية 

حضر الدكتور هداية هداية إبراهيم الشيخ مؤتمر " ماهي طرق تصميم برامج تعليم اللغة العربية في  - .21
/  21 -فرناا  -باريس  -ليل   -ضوء اإلطار المرجعي األوربي المشترك للغات ؟ " مركز ابن اينا 

 هـ 1434رجب   29
مرات والندوات والمصحئفل العيمية يستمر المعهد ف  تشجيع منسوبيه ف  المشئركة ف  المؤتو .22

 المختيفة .
 أنشطة . 9 : األنشطة التعليمية : ثانًيا

شكل المعهد لجنة إلجراء المقابالت العلمية للمتقدمين والمتقدمات للدرااة في برنامجي الدكتوراه ،  -1
 والماجاتير في سقام علم اللغة التطبيقي .

 راائل ( 9التطبيقي  )  مناسقشة راائل ماجاتير في  سقام علم اللغة-2
أجرى المعهد اختبار التصنيف لجميع الطالب الجدد من طالب المنح ؛ ووزعهم على الماتويات األربعة في -3

 سقام اإلعداد اللغوي .
أعد سقام اإلعداد اللغوي ااتبانة لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس , والمحاضرين والمعيدين والمدراين من -4

عد القام أيًضا ااتبانة أخرى لتقويم أداء ضعف في العملية التعليمية . كما أرفة نقاط القوة والسقبل الطالب ؛ لمع
الطالب في كل فصل درااي ؛ بهدف معرفة تقدمهم العلمي في درااتهم , والوسقوف على الصعوبات التي 

 تواجههم ؛ لتقديم الحلول المناابة لها .
عميد المعهد ، ووكيله ، ومدير الشؤون الدرااية ، ورؤااء األسقاام  تم عقد لقاءات مع الطالب الماتجدين مع-5

 العلمية .
حضر عدد من طالب المعهد دورات إرشادية نظمتها عمادة شؤون القبول والتاجيل بالجامعة ,ومنحوا -2

 شهادات حضور .
 تم توزيع مرشدي القاعات من أااتذة المعهد على القاعات الدرااية .-1
 راسئت عيمية، والعمل عيى إجرايهئ، وه  تتضمن:اقتراح دتم  -9
 .مشكالت تعييم اليغة العربية لينئطقين بغيرهئ 



 

 المملكـة العربيـة السعوديـة

 وزارة التعليم العالي 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

  معهد تعليم اللغة العربية               

 

 

 .تقويم المنئهج الدراسية بئلقسم 
 .تقويم طرايق التدريس وأسئليبه 
 . متئبعة مع لجنة التخطيط والبرامج لتأليف سيسية جديدة ف  تعييم اليغة العربية خئاة بئلمعهد 
 مج والمقررات وتأكيد أهمية تقرير البرنئمج والمقرر ف   عمييئت التطوير المستمر مراجعة توايف البرا

 واالعتمئد البرامج  .

 : المنجزات والمعوقئت والمقترصحئت : الفال الثئمن

 ) المنجزات ( :-أوال 
صلين في الف احي المكثفــامج الصبـفي البرن من الطالب(  113 م اإلعداد اللغوي )ــــرج في  سقاـتخ -أ

 . الدراايين األول والثاني 
في  طالب (  7)  و   في الفصل األول, طالب (  7 ) ( طالًبا في البرنامج الماائي غير المكثف 14  و)  -ب

 .اني الفصل الث
 .في برنامج الدبلوم  ( طالًبا  31  تخرج في  سقام اللغة العربية والعلوم اإلاالمية ) -ج
 في سقام علم اللغة التطبيقي . نوسقشت تاع راائل ماجاتير -د 
 تم تأايس وحدة للجودة والتطوير بالمعهد . -هـ
 يتم العمل على تطوير مكتبة المعهد إلى مركز لمصادر التعلم والواائل التعليمية. -و
 تفعيل دور  وحدة البحوث العلمية بالمعهد . -ز 

 .ات العلمية وإعداد البحوث العلمية ارتفاع نابة مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد في المؤتمر -ح


