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وفق توجيه ومتابعة ورعاية صاﺣب املعاي مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء ٔالاستاذ الدكتور/
سليمان بن عبد ﷲ أبا الخيل ،وضمن فعاليات املعهد بمناسبة اليوم العالم 8للغة العربية أقام املعهد
اليوم ٔالاربعاء املوافق ١٤٤٠/٤/١٢ه محاضرة بعنوان :جهود جامعة ٕالامام محمد بن سعود ٕالاسالمية Iي
خدمة اللغة العربية -الNOنامج املسائي غ NSاملكثف نموذجا .قدمها الدكتور/بدر العبدالقادر.
وقد تحدث د .العبد القادر Iي مس\[ل املحاضرة عن جهود الجامعة Iي العناية باللغة العربية من خالل
رؤي\[ا ورسال\[ا وأهدافها .وأشار إى أنه تجسيد لرسالة اململكة العربية السعودية Iي نشر اللغة العربية
وتعليمها ،تقوم جامعة ٕالامام محمد بن سعود ٕالاسالمية ً
وفقا لرؤي\[ا ورسال\[ا ،وبرامج تحولها الوط8h
املتوافقة مع رؤية I ٢٠٣٠ي أن السعودية lي العمق العربي وٕالاسالمي ،ممثلة Iي معهد تعليم اللغة
العربية بالرياض – بوصفه بيت خNOة -بتﺼميم وتنفيذ دورات لغوية لتعليم اللغة العربية لغ NSالناطقSن
[uا لألغراض العامة والخاصة بمختلف تنوعها واختﺼاصها.
ثم تحدث عن أهداف الNOنامج املتمثلة Iي:
 -١تحقيق رؤية الجامعة ورسال\[ا املتمثلة Iي خدمة املجتمع.
 -٢نشر اللغة العربية بSن املقيمSن Iي اململكة العربية السعودية من غ NSالناطقSن [uا ،لتمك[zم من
التواصل مع املجتمع املحيط [uم.
 -٣تغطية اﺣتياجات الدارسSن اللغوية بوساطة دورات علمية متخﺼﺼة.
 -٤تمكSن الدارسSن من استخدام اللغة العربية ومهارا}[ا ٔالاساسية بطريقة صحيحة.
 -٥تنمية الثقافة ٕالاسالمية والسعودية لدى الدارسSن.
وتناول Iي معرض محاضرته :تاريخ البدء بتنفيذ الNOنامج .ورؤية الNOنامج ورسالته وأهدافه .وطبيعة
الدراسة .ونظام الدراسة ،وعدد خريي الNOنامجٔ.الاهداف املتوخاة واملحققةٔ.الاثر ٕالايجابي للNOنامج.
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