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Vision:
To be a leading academicinstitution in
theoretical and applied linguistics, and a
centre of excellence in teaching Arabic
to non-Arabic speakers.
Mission:

To achieve quality and excellence in
theoretical and applied linguistics, and
teach Arabic through training, research,
consultation and partnership.
Objectives:
1. To develop the educational programs in the
Institute and create new ones that contributeto
teaching and disseminating Arabic language.
2. To promoteacademic research to benefit Arabic
teaching programs and keep pace with new
developments in applied, theoretical and
computational linguistics.
3. To develop training programs for teachers and
students of Arabic within and outside the Kingdom.
4. To providespecialized academic and educational
consultations.
5. To establish partnership and strengthen
relationships with specialized local and international
institutes and centres.
6. To improve the educational environment and
developfaculty.
7. To pursue community service.
8. To achieve total quality.
Academic Departments :

1. Department of Language Preparation.
2. Department of Arabic and Islamic Sciences.
3. Department of Applied Linguistics.
Supporting Units:
1. Education and Examination Affairs Unit
2. Academic Research Unit
3. Quality and Development Unit
4. Intellectual Awareness Unit.
5. Academic counselling Unit
6. Teaching Aids and Learning Resources Unit
7. LanguageCourses Unit
8. Activity Secretariat
Programs and Courses:
1. LanguagePreparation Diploma Program.
2. Diploma of Arabic and Islamic Sciences Program
3. Higher Diploma program in the Preparation of
Arabic Teachers for non-Arabic speakers
4. Master of ArtsProgram in Applied Linguistics
5. Ph.D. Programin Applied Linguistics

   : املعهد رؤية
 ريةالنظ بفروعها اللسانيات يف رائدة علمية مؤسسة يكون أن

 بلغات للناطقني عربيةال اللغة تعليم يف متميزًا خربة وبيت والتطبيقية،
 . أخرى

  : املعهد رسالة 
 اللغة وتعليم يقية،والتطب النظرية اللسانيات يف والتميز اجلودة حتقيق
 .وشراكة واستشارةً  وتدريًبا وحبثًا تعليًما العربية

 : اإلسرتاتيجية األهداف
 تسهم جديدة امجبر  واستحداث املعهد، يف التعليمية الربامج تطوير.١
 . ونشرها العربية اللغة تعليم يف
 ومواكبة العربية ةاللغ تعليم برامج خيدم مبا العلمي لبحث النهوض.٢

ت يف املستجدات   وبيةواحلاس والنظرية التطبيقية اللغو
 داخل يف علميهاومت العربية اللغة ملعلمي التدريبية الربامج تطوير.٣

 . وخارجها اململكة
 . املتخصصة والتعليمية العلمية االستشارات تقدمي.٤
 والعاملية حملليةا واملراكز املعاهد مع العالقات وتوثيق الشراكة حتقيق.٥

 . املتخصصة
 . يةالتدريس اهليئة وتطوير التعليمية البيئة حتسني.٦
تمع خدمة إىل السعي.٧  . ا
 . الشاملة اجلودة حتقيق.٨
  : العلمية األقسام 
 .اللغوي اإلعداد قسم.١
 . اإلسالمية والعلوم العربية اللغة قسم.٢
 . التطبيقي اللغة علم قسم.٣

   :املساندة الوحدات
 .واالختبارات الدراسية الشؤون وحدة.١
 .العلمية البحوث وحدة.٢
 .واجلودة التطوير وحدة.٣
 .الفكرية التوعية وحدة.٤
 .األكادميي اإلرشاد وحدة.٥
 .التعلم ومصادر التعليمية الوسائل وحدة.٦
 .اللغوية الدورات وحدة.٧
 . النشاط أمانة.٨

 :والدورات الربامج
مج.١   .اللغوي اإلعداد دبلوم بر
مج.٢  .ةاإلسالمي والعلوم العربية اللغة يف الدبلوم بر
مج.٣  .نية لغة ةالعربي اللغة معلمي لتأهيل العايل الدبلوم بر
مج.٤ ت يف املاجستري بر  . التطبيقية اللغو
مج.٥ ت يف الدكتوراه بر   . التطبيقية اللغو
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Accomplishments and Contributions
1. The Institute instructorsand

facultycontribute effectively in regional and 
international conferences.

2. A number of the Institute instructors and 
facultyparticipate in national projects that 
benefit Arabic.

3. Students at the Institute haveearned many 
awards and achieved a first rank at the 
University in various activities.

4. The Institute shares many institutions 
contribution in promoting the Arabic 
language, such as King Abdullah 
International Center for Arabic Language 
Service, and Prince NayefInstitute for 
Studies and Research.

5. The Institute, as a House of Expertise, is 
running the Arabic Distance Education 
Project in cooperation with the Deanship of 
Distance Education and e- learning in the 
University.

6. The Institute cooperates with the Deanship 
of InstitutesAffairs Abroadto evaluate and 
develop theInstitutes and train their staff.

7. The Institute is expanding by offering its 
language courses outside the University in 
cooperation with various institutions.

8. The Institute offers a program of non-
intensive languagecourses targeting non-
Arabic speakers in Riyadh including 
teachers, engineers, diplomats, accountants, 
physicians and others from all nationalities.

9. The Institute website is one of the best 
websites in the University with regard to 
updating and responding to its students, 
professors and visitors: 

https://units.imamu.edu.sa/colleges/TeachingA
rabicLanguageInstitute/Pages/default.aspx  
requests as well as the social networking 
account on Twitter (@imam_arabic).

:وإجنازات إسهامات
 لدوليةا املؤمترات حضور يف ومنسوبوه املعهد أساتذة يسهم.١

.فعال بشكل واإلقليمية
 الوطنية املشروعات يف ومنسوبيه املعهد أساتذة من عدد يشارك.٢

. العربية اللغة خلدمة
 املراكز قونوحيق اجلوائز، من كثريًا  املعهد يف الدارسون حيصد.٣

.املختلفة األنشطة يف اجلامعة مستوى على األوىل
 لغةال خدمة مبجال املعنية املؤسسات من عددا املعهد يشارك.٤

 العربية، ةاللغ خلدمة الدويل هللا عبد امللك مركز :مثل العربية،
.والبحوث للدراسات يف األمري ومعهد

 العربية اللغة عليمت مشروع بتنفيذ خربة بيت بوصفه املعهد يقوم.٥
 اإللكرتوين لموالتع بُعد عن التعليم عمادة مع لتعاون بُعد عن

. جلامعة
 املعاهد لتقومي اخلارجية املعاهد شؤون عمادة مع املعهد يتعاون.٦

.منسوبيها وتدريب وتطويرها
 مع لتعاون امعةاجل خارج اللغوية الدورات تقدمي يف املعهد يتوّسع.٧

. متعددة جهات
ًجما املعهد يقدم.٨  يستهدف املكثفة، غري اللغوية للدورات بر

ض يف العاملني  ويضم ية،العرب اللغة بغري الناطقني من الر
 من ريهموغ وأطباء وحماسبني ودبلوماسيني ومهندسني مدرسني

.اجلنسيات مجيع
 ستوىم على اإللكرتونية املواقع أفضل من املعهد موقع يعد.٩

 األساتذة من عهم املتعاملني مجيع لرغبات وتلبية حتديثا اجلامعة
 :والزائرين والطالب

TeachingAcolleges/sa/.edu.imamu.units//:https
aspx.defaultPages/rabicLanguageInstitute/ 
  تويرت يف االجتماعي التواصل حساب إىل إضافة

)imam_arabic@(.
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Department of Applied Linguistics.
There are three programs in the Department:

A- Master of Arts in Applied Linguistics.
B- Ph.D. In Applied Linguistics

C- Higher Diploma of Preparation of Arabic
Teachers for Non-Arabic Speakers.
Vision:
The Department of Applied Linguistics seeks to
become a leading scholarly reference in the field,
and be a distinguished House of Expertise in the
study and development of applied linguistic studies.
Mission:
To develop and enrich applied linguistic studies in
accordance with quality measures and
requirements, in addition to being committed to
continuous creativity in research and educational
materials to achieve the University’s mission in
accordance with the 2030 vision.
Objectives:
1- To prepare specialists in applied linguistic studies
with higher degrees, namely Diploma, MA and Ph.D.
2- To conduct research in Applied Linguistics related
to Arabic such as language acquisition studies,
psychological and sociolinguistic studies, theoretical
linguistic studies related to applied linguistics,
computational linguistic studies, language teaching
technology and designing language tests and
dictionaries.
3-To offer short and long-term courses for Arabic
male and female teachers.
4- To offer short and long-term linguistic courses for
non-Arabic speaking students to enable them to
acquire the main skills in Arabic, and teach Arabic
for specific purposes.
5- To develop special linguistic plans and programs
to teach Arabic to non-Arabic speakers, including
authoring textbooks, preparing teaching aids and
computer programs, and designing language
competency exams.
6- To expand the department academic staff of
applied linguistics through, recruitment, study
scholarships abroad and training.
7- To continuously develop and modify study plans
to keep pace with scientific development and
technological advancements.
8- To develop and update language and computer
labs to guarantee an exceptional educational
environment.

قسم علم اللغة التطبيقي
: برامج ثالثة القسم يضم

مج    - أ          . يالتطبيق اللغة علم يف املاجستري بر
مج   -ب          ت يف  الدكتوراه بر   .ةالتطبيقي اللغو
مج   -ج           لغة العربية اللغة معلمي لتأهيل العايل الدبلوم بر

نية
:القسم رؤية
 خربة بيتو  رائدا، علميا مرجعا التطبيقي اللغة علم قسم يكون أن

.يةالتطبيق اللغوية الدراسات وتطوير دراسة يف متميزا
:القسم رسالة
 اجلودة عايريم وفق وإثرائها التطبيقية اللغوية الدراسات تطوير

ا،  واملواد للبحوث، املستمر واإلبداع لتطوير االلتزام مع ومتطلبا
.٢٠٣٠ يةرؤ  وفق للجامعة السامية الرسالة حيقق مبا التعليمية،
:القسم أهداف

 ويةاللغ الدراسات يف ومتخصصات متخصصني إعداد      -١  
.والدكتوراه واملاجستري الدبلوم درجات على حاصلني التطبيقية

 العربية للغة ةالصل ذات التطبيقية اللغوية لبحوث القيام      -٢
 سيةالنف اللغوية والدراسات اللغوي، االكتساب دراسات مثل

 اللغة لمبع الصلة ذات النظرية اللغوية والدراسات واالجتماعية،
 اللغة، تعليم وتقنيات احلاسوبية، اللغوية والدراسات التطبيقي،
  .اللغوية واملعاجم اللغوية االختبارات وتصميم

 اللغة ماتومعل ملعلمي وطويلة قصرية تدريبية دورات عقد      -٣
.العربية

 بغري قنيالناط للدارسني وطويلة قصرية لغوية دورات عقد      -٤
م العربية،  العربية، اللغة يف األساسية املهارات بعض إلكسا

.خاصة ألغراض العربية اللغة ولتدريس
 العربية لغةال بتعليم اخلاصة اللغوية والربامج اخلطط إجياد      -٥

 لكتبا ليف من ذلك يستلزمه وما أخرى، بلغات للناطقني
 وتصميم ية،احلاسوب والربامج التعليمية الوسائل وإعداد الدراسية،
.اللغوية الكفاية اختبارات

 خالل من طبيقيالت اللغة علم بقسم التدريسية اهليئة تطوير      -٦
.والتدريب واالبتعاث االستقطاب

 واكبةمل مستمر بشكل وتعديلها الدراسية اخلطط تطوير      -٧
  .التقنية واملستجدات العلمية التطورات

 بيئة ضمانل وحتديثها واحلاسوبية اللغوية املعامل تطوير      -٨
 .متميزة تعليمية
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Department of Language Preparation
The Department program aims at preparing
students linguistically to enable them to continue
their study in one of the colleges of the University .
Vision:
To excel in teaching Arabic to non-Arabic speakers
locally, regionally and internationally.
Mission:
To contribute to serving Arabic, and achieve the
University mission by teaching Arabic to non-
Arabic speaking Muslims and anyone who wants to
learn it, qualify learners to join University colleges,
or help them accomplish their personal objectives.
Objectives:
To develop the learner’s ability to read and
comprehend heritage books.
To provide students with abundant amount of
vocabulary, word structure and language rhetorical
techniques to enable them to understand the Holy
Quran, the Noble Hadith, Islamic heritage and
recent developments of modern life.
To provide students with the linguistic ability that
enables them to understand, analyse and evaluate
language data.
To enable students to produce oral and written
language, that is accurate, fluent and high in quality
that corresponds with eloquent Arabic in:
pronunciation, sentence structures, word inflection
and spelling.
To enable students to acquire the basic skills,
strategies and basic processes of listening, speaking,
reading and writing to enable them to pursue their
studies in Arab universities.
Study System:
1- The student will pass if he scores 60% of the
total marks in the written and oral tests in each
course.
2- The student will be qualified to study at one of
the University colleges if his grade upon graduation
is, at least, (very good).
3- The student enrolment will be terminated if he
is absent, in one semester, for 15 consecutive days,
or for 20 non-consecutive days without an
acceptable excuse.
4- Graduates will be granted a diploma in language
preparation.

قسم اإلعداد اللغوي
مج يهدف  لغو  اإعدادً  الدارس إعداد إىل اللغوي اإلعداد قسم بر
.اجلامعة كليات  إحدى يف دراسته متابعة من ميكنه
:القسم رؤية

 على ا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم جمال يف التميز حتقيق
ت   .والعاملية واإلقليمية احمللية املستو

:القسم رسالة
 خالل من ةاجلامع رسالة وحتقيق العربية اللغة خدمة يف املسامهة

 من وغريهم لمني،املس أبناء من بغريها للناطقني العربية اللغة تعليم
 بكليات اللتحاقل مؤهلني ليكونوا العربية؛ اللغة تعلم يف الراغبني
 عليميةالت أغراضهم حتقيق من ليتمكنوا أو املختلفة؛ اجلامعة
.املختلفة
:القسم أهداف
اواستيع الرتاث كتب  قراءة على املتعلم قدرة تطوير .ا

 األساليبو  والرتاكيب، األلفاظ، من وافراً  رصيداً  الطالب إكساب
 النبوي ديثواحل الكرمي، القرآن فهم من متكنه الفصيحة؛ اللغوية

.ةالعصري احلياة ومستجدات اإلسالمي، والرتاث الشريف،
 اليت لغويةال األحداث فهم على تعينه لغوية قدرة الطالب إكساب
.وتقوميها وحتليلها هلا، يتعرض
 تصفاً م ومكتوب شفوي لغوي خطاب إنتاج من الطالب متكني

 : الفصيحة ةالعربي اللغة مع ومتطابقاً  واجلودة، والطالقة، لدقة،
.اً إمالئي ورمساً  ، إعرابياً  وضبطاً  ، وتراكيب ، ألفاظاً 
 األساسية اتوالعملي ،واإلسرتاتيجيات املهارات، من الطالب متكني
 يسمح بشكل والكتابة، والقراءة، والتحدث، ،  االستماع من لكل

.العربية اجلامعات يف اجلامعية دراسته مواصلة له
 : الدراسة نظام

 جمموع من % ٦٠ على حصل إذا جًحا الطالب يعدُّ  -١
 .املواد من ةماد كل  يف والتحريري الشفهي االختبار يف الدرجات

 إذا ةاجلامع كليات  إحدى يف للدراسة مؤهالً  الدارس يكون -٢
 .التخرج عند األقل على )جدا جيد( تقدير على حصل

 ذرع بدون الدراسة عن يتغيب الذي الدارس قيد يُطوى -٣
 قطعةمت يوًما عشرين أو متصلة، يوًما عشر مخسة مدة مقبول
 .الواحد الدراسي الفصل خالل

 .اللغوي اإلعداد دبلوم القسم يف املتخرج مينح -٤
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Department of Arabic Language and Islamic 
Sciences.

The Department of Arabic Language and Islamic 
Sciences grants the diploma in Arabic and Islamic 
Sciences to the students of the Institute who have 
completed the Language preparation program at the 
Department of Language Preparation. The 
Department aims to enable students  to acquire a 
good level of Arabic, and allow them to learn about 
Islamic and Saudi culture, and learn some of the 
methods of teaching Arabic to non-Arabic speakers.
Vision:
To lead the process of dissemination of Arabic and 
Islamic Sciences among non-Arabic speakers locally, 
regionally and internationally.
Mission:

The dissemination of Arabic and Islamic Sciences by 
creating  outstanding curricula and improving the 
teaching and research skills of faculty, and organizing 
and participating effectively in different academic 
activities that correspond with the vision, mission and 
objectives of the Institute and the University in 
accordance with the 2030 vision.
Objectives:
1. To prepare students linguistically, theoretically 
and practically to reach a good level of understanding 
Arabic.
2. To teach students Islamic sciences and focus on 
modern issues facing the Muslim world from atheistic 
waves and alien thoughts to heresies and superstitions. 
3. To qualify students pedagogically so that graduates 
of this Department can teach Arabic and Islamic 
sciences in their countries, and promote the duty of 
Islamic Da'wah in the right educational manner.
4. To introduce Islamic civilization and promote 
Islamic identity.
5. To Develop students’ language communication 
skills and literary talents.
Admission Requirements: 
Study System:
1- Study duration: One year divided into two levels.
2- 25 studying hours a week.
3- The courses are divided into three parts:
- Islamic courses, with a rate of 32%.
- Arabic courses, with a rate of 54%.
- Educational courses, with a rate of 14%.
4- The Department will grant graduates a diploma in 
Arabic Language and Islamic Studies.

قسم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية
 اللغة يف الدبلوم ةدرج ملعهد اإلسالمية والعلوم العربية اللغة قسم مينح

مجب أكملوا الذين املعهد، لطالب اإلسالمية والعلوم العربية  اإلعداد ر
 إعداًدا الدارسني إعداد إىل ويهدف اللغوي، اإلعداد قسم يف اللغوي
 على التعرف مهل ويتيح العربية، اللغة يف جيد مستوى إىل م يصل

 العربية اللغة ريستد طرائق ببعض واإلملام والسعودية، اإلسالمية الثقافة
.ا الناطقني لغري
:القسم رؤية
 بني الميةاإلس والعلوم العربية اللغة نشر يف رائًدا القسم يكون أن

. اودولي  وإقليميا حمليا العربية بغري الناطقني
:القسم رسالة
 مناهج وضع قطري عن اإلسالمية والعلوم العربية اللغة نشر إىل السعي

 ،والتنظيم ّياوحبث تدريسيا التدريس أعضاء مهارات ،وتنمية مميزة
 رؤية مع تتفق ،اليت املختلفة العلمية األنشطة يف الفاعلة واملشاركة

.٢٠٣٠ رؤية مع وتتماشى، وأهدافهما ورسالتهما واجلامعة املعهد
:القسم أهداف

 إىل م لوصولل ، وتطبيقياً  نظرً  لغوً  إعداداً  الطالب إعداد       .١
.العربية اللغة يف جيد مستوى

 العناية مع م،هل الشرعية العلوم بتدريس ، دينيا الطالب إعداد      .٢
 خالل من المياإلس العامل هلا يتعرض اليت املعاصرة املشكالت بدراسة

.افاتواخلر  والبدع الدخيلة واألفكار واملذاهب اإلحلادية املوجات
 من القسم هذا خرجيو يتمكن حبيث تربوً  الطالب هيل       .٣

 بالدهم، يف ةالشرعي والعلوم العربية اللغة تدريس يف عملهم ممارسة
 لوبس اإلسالمية الدعوة بواجب النهوض من كذلك  وليتمكنوا

.صحيح تربوي
. يةاإلسالم اهلوية وتعزيز اإلسالمية حلضارة التعريف  .٤
. طالبلل األدبية ،وامللكات اللغوي االتصال مهارات تنمية    .٥

: الدراسة نظام
. مستويني على مقسمة واحدة سنة :الدراسة مدة -١
. أسبوعيا ساعة ٢٥ الدراسة ساعات عدد -٢
: جمموعات ثالث إىل الدراسية املقررات تقسم -٣
.%٣٢ ونسبتها الشرعية املقررات جمموعة -
.%٥٤ ونسبتها العربية اللغة مقررات جمموعة -
.%١٤ ونسبتها الرتبوية املقررات جمموعة -
. ميةاإلسال والعلوم العربية اللغة دبلوم شهادة القسم مينح -٤
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Doctorate Program in Applied Linguistics
The Applied Linguistics Program started in the second
semester of the academic year 1432 - 1433 H. It is the first
Doctorate Program of its kind in Arabic language, in all
universities, Arab and Saudi.
Objectives:
1- To create a chance for many Saudi M.A holders in applied
linguistics, to pursue theirhigher education and research in this
field within the Kingdom.
2- To prepare Saudi academic competencies, and highly
qualified instructors in the field of language teaching in
general, and teaching Arabic in particular, which supports the
mission of the Kingdom of Saudi Arabia in this area.
3- To enhanceresearch in Arabic language, the language of the
Quran,which is worthy of every academic and research effort,
to make learning and teaching it based on sound academic
work, and pursue every path that achieves the goal imposed by
Islam to spread Arabic among Muslims in the world.
4-To strengthen the position of the University and the
Institute among Saudi institutes and universities, asit is the only
Institute that provides modern applied linguistics, advanced
theories in applied linguistics, and apply them to spread and
teach Arabic.
5- To give the opportunity to Arab students, especially Saudi
students to contribute in
supportinganddevelopingmethodological bases, along with
thelatest developmentsin many sciences related to applied
linguistics, such as:sociolinguistics, psycholinguistics,
ethnolinguistics, computational linguistics, and linguistic
approach to translation.
Study System:
According to Clause (2) of article thirty four of The Unified
Bylaws of Postgraduate Studies in Saudi Universities, this
program consists of a thesis and some courses. It is divided into
two stages:
Stage One: One year of curriculum study, offering curriculum
courses in two semesters totalling18 units, 10of which are
offered in the first semester and 8 in the second.
Stage Two: This stage is dedicated to preparing a thesis. Its
duration is a minimum of two years, and a maximum of four
years, beginning from the date of approving the thesis topic by
the Institute’s council. The thesis will count twenty-four
units.
Thus, the total units required for the PhD degree are 42 units.
Students should complete them in, at least, six semesters, and
no more than 10 semesters. The University could extend this
period for one additional year based on the supervisor’s report,
the recommendations of the councils of the Institute and the
Department, and the Council of the Deanship of Higher
Studies.
Program Courses:
Level One: Language Acquisition, Language and Society,
Shaping Society, Text linguistics and Discourse Analysis,
Language and Computer.
Level Two: Language and Education, Research Approaches in
Applied Linguistics, Pragmatics and Semantics, Language
Planning and Policy.

ت التطبيقية مج الدكتوراه يف اللغو بر
مج يف الدراسة بدأت ت بر  من الثاين دراسيال الفصل يف التطبيقية اللغو
مج أول ويُعدُّ  هـ،١٤٣٣ /١٤٣٢ اجلامعي العام  اللغة يف نوعه من دكتوراه بر

.والعربية السعودية اجلامعات يف العربية
مج أهداف :الرب

حة -١  اللغة علم يف املاجستري درجة على حصلوا ممن كثري  أمام الفرصة إ
 ذاته التخصص يف والبحث العليا الدراسات ملواصلة اململكة أبناء من التطبيقي

.اململكة داخل
ت إعداد -٢ هيلهم السعودية، العلمية الكفا  تعليم جمال يف عالياً  هيالً  و

 اململكة رسالة يدعم مما خاص، بشكل العربية وتعليم عام، بشكل اللغات
ال هذا يف السعودية العربية .ا

 جهد كل  ببذل اجلديرة الكرمي، القرآن لغة العربية، اللغة يف البحث إثراء -٣
 كل  وسلوك جاداً، علمياً  عمالً  وتعلمها تعليمها جعل سبيل يف وحبثي علمي
 بقاع يف املسلمني بناءأ بني العربية لنشر اإلسالم يفرضها اليت الغاية حيقق طريق

.األرض
ا اململكة جامعات بني واملعهد اجلامعة مكانة تدعيم -٤  لعلمية،ا ومؤسسا

ا حيث ت بتقدمي تنفرد اليت الوحيدة إ  تنتظمه وما احلديثة، ةالتطبيقي اللغو
ت من  نشر يف منها فادةلإل تطويعها عن فضالً  متقدمة، وتطبيقية لغوية نظر

.وتعليمها العربية
حة -٥  دعم يف اماإلسه يف اململكة أبناء وخاصة العربية، ألبناء الفرصة إ

 ذات العلوم نم لكثري احلديثة املعطيات وكذلك وتطويرها، املنهجية القواعد
ت الصلة  النفسي، اللغة لموع االجتماعي، اللغة علم :مثل التطبيقية، للغو
ت احلاسويب، اللغة وعلم العرقي، اللغة وعلم .الرتمجة ولغو
:الدراسة نظام
مج هذا يف الدراسة تسري  ورد ما سبح املقررات، وبعض الرسالة بنظام الرب

 العليا اتللدراس املوحدة الالئحة من والثالثني الرابعة املادة من )٢( الفقرة يف
:مرحلتني إىل فيه الدراسة تنقسم حيث اجلامعات، يف

ا املنهجية، الدراسة مرحلة :األوىل  رراتمق فيها تقدم واحدة، سنة ومد
ا جمموع دراسيني، فصلني يف منهجية  منها وحدة، عشرة   مثان وحدا

 الدراسي الفصل يف وحدات ومثان األول،   الدراسي الفصل يف وحدات   عشر
.الثاين
ا الرسالة، إعداد مرحلة :الثانية  أربع عن دتزي وال سنتني، عن تقل ال ومد

 أربع هلا سبوحيت الرسالة، موضوع على املعهد جملس موافقة ريخ من سنوات
.دراسية وحدة وعشرون

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

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

مج مقررات   : الرب
تمع، اللغة اللغوي، االكتساب :األول املستوى ت صناعة وا  لسانيات مع،ا

.واحلاسوب اللغة اخلطاب، وحتليل النص
ت يف البحث مناهج والتعليم، اللغة :الثاين املستوى  الداللة التطبيقية، اللغو

.اللغوي والتخطيط اللغوية السياسة والتداولية،
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Master of Arts Program in Applied 
Linguistics 

The Applied Linguistics Department has been
granting the M.A. degree in Applied Linguistics to
graduates, for more than twenty years.
Study System:
 1- According to Clause (1) of Article thirty two of
The Unified Bylaws of Postgraduate Studies in
Saudi Universities, a system of courses consisting of
32 units, in addition to the thesis, will be applied in
this program.
 2- The courses will be offered over three
semesters.
 3- If students meet all registration requirements of
clause forty two of the Unified Bylaws of
Postgraduate Studies, they will be allowed to
submit their thesis project during the third
semester. Registration procedures can be
completed in the fourth semester provided that
obtaining the master degree does not exceed the
program duration.
Program Duration:
1- The duration of study in this program is eight
semesters. In order to obtain the master degree in
applied linguistics, a student will have to submit a
dissertation after completing all courses.
2- The academic year is divided into two semesters,
each semester will last 16 weeks.
-3- At the end of each semester, the student will
take an exam in the courses studied.
4- Graduates will be granted an M.A. in applied
linguistics.
Program Courses:
Level One: General Linguistics, Syntax and
Morphology, Applied Linguistics, Language
Teaching Methods, Phonetics.
Level Two: Lexicology, Education Technology,
Preparation of Educational Courses and Programs,
Language Research Approaches, Semantics.
Level Three: Research Approaches in Language
Teaching and Learning, Linguistic Analysis,
Psycholinguistics, Sociolinguistics, Language
Exams.

ت التطبيقية مج املاجستري يف اللغو بر
ت يف املاجستري درجة التطبيقي اللغة علم قسم مينح  اللغو

.عاًما عشرين من أكثر منذ التطبيقية
:الدراسة نظام

 وعدد والرسالة، الدراسية املقررات نظام وفق الدراسة تسري -١ 
 ملا طبقاً  الة،الرس إليها مضافاً  وحدة وثالثون اثنتان فيه الوحدات

 وحدةامل الالئحة من والثالثني الثالثة املادة من )١( الفقرة يف ورد
 .اجلامعات يف العليا للدراسات

  .دراسية فصول ثالثة يف الدراسية املقررات تقدم -٢ 
 رسالته، عمبشرو  التقدم الثالث الفصل خالل للطالب يسمح   -٣ 
 من واألربعني انيةالث املادة يف الواردة التسجيل شروط فيه توافرت إذا

 راءاتإج تستكمل أن وميكن العليا، للدراسات املوحدة الالئحة
 للحصول قصىاأل احلد يتجاوز أال على الرابع، الفصل يف التسجيل

.كافة  الدراسية الفصول املاجستري درجة على
   : وطبيعتها الدراسة مدة

مج هذا يف الدراسة مدة -١  يقدم ، دراسية فصول مثانية الرب
 درجة لنيل علمية رسالة املنهجية الدراسة اجتياز بعد الدارس

.التطبيقي اللغة علم يف املاجستري
 ١٦ لفص كل  ، دراسيني فصلني من الدراسي العام يتكون -٢

.أسبوًعا
 من درس فيما اختبارًا فصل كل  اية يف الدارس يؤدي -٣

.مقررات
مج هذا يف املتخرج مينح -٤  اللغة علم يف املاجستري درجة الرب

. التطبيقي
مج مقررات   : الرب
 اللغة معل والتصريف، النحو العام، اللغة علم :األول املستوى

.األصوات علم اللغات، تدريس طرائق التطبيقي،
 واملواد الربامج إعداد التعليم، تقنيات املعجم، علم :الثاين املستوى

.الداللة علم اللغة، يف البحث مناهج التعليمية،
 التحليل علمها،وت اللغة تعليم يف البحث مناهج :الثالث املستوى
.اللغة باراتاخت االجتماعي، اللغة علم النفسي، اللغة علم اللغوي،
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Higher Diploma program for qualification of 
Arabic teachers for non-Arabic speakers

The program seeks to prepare instructors for
teaching Arabic to non-Arabic speakers, by
providing them with adequate knowledge and
scientific and practical skills to enhance their ability
to teach Arabic, set up study plans, and prepare
courses and exams.
Objectives:
1. To qualify professional, skilful and

knowledgeable Arabic teachers for non-Arabic
learners.

2. To train instructors who are already teaching
Arabic to non-Arabic speakers.

3. To develop their abilities, update their
knowledge and give them the opportunity to
research, experiment and innovate.

4. To conduct research on teaching Arabic to
non-native speakers.

5. To prepare and develop educational materials
in the field of teaching Arabic language for
non-native speakers.

Study system:
The study proceeds as follows:
1- As per Clause (2) of Article Thirty Two, of The
Unified Bylaws of Postgraduate Studies in Saudi
Universities, a system of courses consisting of 24
units, will be applied in this program.
2- As per Clause (1) of Article Thirty Two, of the
Unified Bylaws of Postgraduate Studies in Saudi
Universities, the courses will be offered over two
semesters.
Program Duration:
1- Two semesters in one academic year, each
semester will last 16 weeks.
2- Participants will take exams at the end of each
semester, in the courses studied.
3- Graduates will be granted a Higher Diploma in
Applied Linguistics.
Program courses:
Level One: Introduction to Applied Linguistics,
Introduction to Linguistics, Syntax and
Morphology Studies, Education Technology,
Research Approaches in Language Teaching.
Level Two: Language Exams, Preparation of
Educational Courses and Programs, Language
Teaching Methods, Key Issues in Language
Teaching, Research.

مج نية لغة ةالعربي اللغة معلمي لتأهيل العايل الدبلوم بر
مج يسعى  من ا، الناطقني لغري العربية اللغة معلمي هيل إىل الرب
 لرفع لالزمةا والعملية العلمية واملهارات ملعلومات تزويدهم خالل

م  وبناء راسية،الد اخلطط ووضع العربية، اللغة تعليم يف كفاء
ت وإعداد املقررات، .االمتحا
مج أهداف :الرب

 ومهار  نيا،مه ا الناطقني لغري العربية اللغة معلمي هيل.١
.ومعرفيا

 العربية اللغة تعليم حقل يف اخلدمة أثناء يف املعلمني تدريب.٢
.ا الناطقني لغري

م تنمية .٣ حة معارفهم وجتديد قدرا  للبحث مهل الفرصة وإ
.واإلبداع والتجريب

.ا الناطقني ريلغ العربية اللغة بتعليم املتعلقة البحوث إجراء.٤
 الناطقني لغري يةالعرب اللغة تعليم جمال يف التعليمية املواد إعداد.٥

.وتطويرها ا
:الدراسة نظام
 : اآليت النحو على فيه الدراسة تسري

 حداتالو  وعدد الدراسية، املقررات نظام وفق الدراسة تسري -١
 املادة من )٢( الفقرة يف ورد ملا طبقاً  ، وحدة وعشرون أربع فيه

.اجلامعات يف االعلي للدراسات املوحدة الالئحة من والثالثني الثانية
 يف ورد ملا بقاً ط دراسيني، فصليني يف الدراسية املقررات تقدم -٢

 املوحدة الالئحة من والثالثني الثانية املادة من )١( الفقرة
.اجلامعات يف العليا للدراسات

 : وطبيعتها الدراسة مدة
مج هذا يف الدراسة مدة – ١  ، نيفصل من واحد دراسي عام الرب

  .أسبوعاً  )١٦( فصل كل
 من درس فيما اختباراً  فصل كل  اية يف الدارسون يؤدي – ٢

.مقررات
مج هذا يف املتخرج مينح   -٣  اللغة علم يف عاليا دبلوًما الرب

.التطبيقي
مج مقررات   : الرب
 يف مقدمة التطبيقي، اللغة علم يف مقدمة :األول املستوى

ت،  مناهج يم،التعل تقنـيات والصرف، النحو يف دراسات اللغو
.اللغة تعليم يف البحث
 التعليمية، واملواد الربامج إعداد اللغة، اختبارات :الثاين املستوى

.حبث لعربية،ا اللغة تعليم يف أساسية قضا اللغات، تدريس طرق
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Evening Course Program (for Male 
and Female Students) Language 

Program (Non-Intensive) 
This program is specially designed for 

non-Arabic speakers in Saudi Arabia, who 
cannot attend morning courses, because 

of their jobs. It is a non-intensive 
program.

Objectives:
A- To enable students to:

1- Understand written and spoken
Arabic.

2- Speak Arabic fluently, especially
every-day conversation.

3- Read Arabic easily.
4- Write in Arabic.

B- To enhance their understanding of
Islamic Law (Shari'ah) and culture, by
providing them with the required
knowledge of Arabic.
C- To provide students with information

that enable them to learn about Islamic
civilization, its heritage, history, culture,
Arabic language and literature, and the
culture of the Kingdom of Saudi Arabia.
Study System:
Study in the program is divided into eight
levels.
Each level lasts 14 weeks, with an average
of three hours over two days, i.e. 6 hours
a week.
Students will take the levels that suit
them, based on their proficiency and
admission test results.
Students will be granted a certificate if
they pass all levels.

مج الدورات املسائية   )للدارسني والدارسات(بر
مج اللغوي  )غري املكثف(الرب

مج هذا ينفذ  يف العاملني من كثري  لرغبة استجابةً  الرب
 العربية، للغة الناطقني غري من السعودية العربية اململكة
 فرتةال يف الدراسة من عملهم ظروف متكنهم ال الذين

مج وهو الصباحية، .مكثف غري بر
مج أهداف :الرب
 : من الدارس متكني

.بةواملكتو  املنطوقة العربية اللغة فهم – ١   
 ويسر، سهولة يف العربية للغة التحدث – ٢   

.اليومية احلياة جمال يف وخباصة
.ويسر سهولة يف العربية اللغة قراءة – ٣   
.العربية للغة الكتابة – ٤   
 بيةالعر  اللغة من بقدر  الدارسني تزويد – ب           

 وعلمهم فهمهم وتعميق اإلسالمية، الثقافة من ميكنهم
.اإلسالمية لشريعة

 القدرة نم متكنهم مبعلومات الدارسني تزويد – ج           
 رخيهاو  وتراثها اإلسالمية احلضارة على التعرف على

ا، العربية واللغة وثقافتها  العربية ملكةامل وثقافة وآدا
.السعودية

:الدراسة نظام
مج يف الدراسة تنقسم تمست مثانية إىل الرب .و

 ثالث مبعدل أسبوًعا، ١٤ مستوى كل  يف الدراسة مدة
.أسبوعيا ساعات ٦ أي يومني، يف ساعات

 إجراء دبع يناسبه الذي املستوى يف الطالب يوضع
.املستوى وحتديد القبول امتحان

 مجيع اختبار اجتاز إذا جناح إفادة الدارس مينح
ت .بنجاح املستو
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Teaching Arabic for General and 
Specific Purposes

Introduction:
To realize Saudi Arabia’s mission regarding the
dissemination and teaching of Arabic, Al-Imam
Mohammad Ibn Saud Islamic University,
represented by the Arabic Language Teaching
Institute in Riyadh, as a house of expertise, has
developed and ran courses for teaching Arabic in its
different varieties and specializations to non-Arabic
speakers for general and specific purposes. This is in
accordance with Saudi Arabia vision, mission and
national reform programs that correspond with the
country’s 2030 vision since it represents the depth
of Arabic language and Islam.
Objectives:
1. To achieve the University’s vision and mission

to serve society. To disseminate Arabic among
non-Arabic speakers in the country to enable
them to communicate with the surrounding
community.

2. To fulfil the linguistic needs of students through
specialized academic courses.

3. To enable students to accurately use the Arabic
language and its basic skills.

4. To increase the knowledge of Islamic and Saudi
culture among students.

Study System and Levels:
First: Intensive course (3 levels).
Beginner Level: 5 Hours × 4 days × 8 weeks = 160
hours.
Intermediate Level: 5 Hours × 4 days × 8 weeks =
160 hours.
Advanced Level: 5 Hours × 4 days × 8 weeks = 160
hours.
Second : Non-intensive course (6 levels).
Level One: 3 Hours × 3 days × 8 weeks = 72 hours.
Level Two: 3 Hours × 3 days × 8 weeks = 72 hours.
Level Three: 3 Hours × 3 days × 8 weeks = 72
hours.
Level Four: 3 Hours × 3 days × 8 weeks = 72 hours.
Level Five: 3 Hours × 3 days × 8 weeks = 72 hours.
Level Six: 3 Hours × 3 days × 8 weeks = 72 hours.
Third: Short language courses to meet urgent
language communicative needs.
Fourth: One to one Arabic language course.

تعليم اللغة العربية لألغراض العامة واخلاصة
  :تقدمي

 العربية للغةا نشر يف السعودية العربية اململكة لرسالة جتسيداً 
 ًقاوف اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة تقوم وتعليمها،

 يف ٢٠٣٠ رؤية مع املتوافقة الوطين حتوهلا وبرامج ورسالتها، لرؤيتها
 تعليم هدمع يف ممثلة واإلسالمي، العريب العمق هي السعودية أن

ض العربية اللغة  دورات وتنفيذ صميمبت -خربة بيت بوصفه – لر
 واخلاصة العامة غراضلأل ا الناطقني لغري العربية اللغة لتعليم لغوية

.واختصاصها تنوعها مبختلف
:الربامج أهداف

.تمعا خدمة يف املتمثلة ورسالتها اجلامعة رؤية حتقيق.١
 من السعودية بيةالعر  اململكة يف املقيمني بني العربية اللغة نشر.٢

ت مع التواصل من لتمكنهم ا، الناطقني  غري .م احمليط معا
 لميةع دورات بوساطة اللغوية الدارسني احتياجات تغطية.٣

.متخصصة
 األساسية اومهارا العربية اللغة استخدام من الدارسني متكني.٤

.صحيحة بطريقة
.الدارسني لدى والسعودية اإلسالمية الثقافة تنمية.٥

ت الدراسة نظام :واملستو
ت ٣( مكثفة دورة :أوالً  .)مستو

م ٤ x ساعات ٥ :املبتدئ املستوى  ١٦٠ = أسابيع ٨ x أ
.ساعةً 

م ٤ x ساعات ٥ :املتوسط املستوى  ١٦٠ = أسابيع ٨ x أ
.ساعةً 

م ٤ x ساعات ٥ :املتقدم املستوى  ١٦٠ = أسابيع ٨ x أ
.ساعةً 
ت ٦( مكثفة غري دورة :نًيا .)مستو

م ٣ x ساعات ٣ :األول املستوى .ساعةً  ٧٢ = أسابيع ٨ x أ
م ٣ x ساعات ٣ :الثاين املستوى .ساعةً  ٧٢ = أسابيع ٨ x أ
م ٣ x ساعات ٣ :الثالث املستوى .ساعةً  ٧٢ = أسابيع ٨ x أ
م ٣ x ساعات ٣ :الرابع املستوى .ساعةً  ٧٢ = أسابيع ٨ x أ
م ٣ x ساعات ٣ :اخلامس املستوى  ٧٢ = أسابيع ٨ x أ

.ساعةً 
م ٣ x ساعات ٣ :السادس املستوى  ٧٢ = أسابيع ٨ x أ

.ساعةً 
 االتصالية غويةالل االحتياجات لتلبية قصرية لغوية دورات :لثًا

.العاجلة
.لواحد واحد بنظام العربية اللغة لتعليم دورة :رابًعا
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Academic Research Unit
Vision:
To be pioneers in academic research, and
achieve creativity and innovation in Linguistics
and Education.
Mission:
To encourage academic competencies in the
Institute of Arabic Language Teaching, to keep
up with scientific and technological
advancement in various fields of academic
research.
To motivate them to be creative and
innovative in the fields of academic research
and direct them to address the issues and
problems of the community locally and
internationally in the field of teaching and
disseminating Arabic.
To encourage outstanding academic research,
and provide the adequate financial support for
its completion and benefit from its
recommendations and suggestions.
Objectives of the Scientific Research Unit

of the Institute of Arabic Language
Teaching:
1- To coordinate between the Deanship of
Scientific Research in the University and
faculty members and researchers in the
Institute.
2- To take care of group research, and urge
teachers to participate in scientific units or
committees interested in conducting research,
according to a set timetable through academic
cooperation among teachers within and outside
the Institute.
3- To benefit from competent academic
capabilities in the Institute by engaging them to
cooperate in the field of lectures and
workshops.
4- To develop programs to enhance the
academic staff skills and abilities in academic
research, and to carry out a close follow up of
their plans and programs which may benefit
academic research in the field of teaching
Arabic to non-Arabic speakers.

 وحدة البحوث العلمية
:الرؤية  

دة  يف االبتكارو  اإلبداع وحتقيق العلمي، البحث يف الر
.والرتبوية اللغوية العلوم تعليم جمال

:الرسالة 
 على العربية ةاللغ تعليم مبعهد العلمية الكفاءات تشجيع
 البحث التجما شىت يف والتقين العلمي التقدم مسايرة
.العلمي
 العلمي ثالبح جماالت يف واإلبداع االبتكار إىل دفعهم

تمع ومشكالت قضا ملعاجلة وتوجيهه  والعاملية ليةاحمل ا
. ونشرها العربية اللغة تعليم جمال يف

 املايل مالدع وتوفري املتميز العلمي البحث تشجيع
. رتحاتهومق توصياته من واالستفادة إلمتامه املناسب

: التالية األهداف لتحقيق وذلك
 اللغة تعليم مبعهد العلمية البحوث وحدة أهداف  

:العربية
 اجلامعة يف العلمي البحث عمادة بني التنسيق      -١

.ملعهد والباحثني التدريس هيئة وأعضاء
 وحث اجلماعي العلمي لبحث العناية       -٢

 تعىن انجل أو علمية وحدات يف االشرتاك على األساتذة
 اونتع عرب زمين جدول حسب تنفذ حبوث عداد
.وخارجه املعهد داخل من أساتذة بني علمي

 ؤهلةامل العلمية الطاقات من اإلفادة على احلرص      -٣
 وورش ميةالعل احملاضرات جمال يف للتعاون املعهد يف

. العمل
 يف ذةاألسات وقدرات مهارات لتنمية برامج إقامة      -٤

 لديهم ما ىعل للتعرف اجلادة واملتابعة العلمي، البحث
 جمال يف العلمي البحث قضا تفيد وبرامج خطط من

             .بغريها للناطقني العربية اللغة تعليم
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Quality and Development Unit

Vision:
The unit seeks to realize the

components of quality assurance and
continuous development, and control
the implementation of quality standards.
Mission:
To create a continuous development
system that enables the achievement of
total quality and excellence in education,
research, service and administrative
outputs.
Objectives:
1-To disseminate total quality culture,
and support modernization, reform and
continuous development.
2-To enhance cooperation between the
institute units and departments, in order
to achieve the institute vision and
mission.
3- To coordinate with quality and
academic accreditation bodies in the
University, to approve of the various
programs offered by the Institute.
4-To develop a comprehensive strategic
plan aiming at developing the
educational, research, service and
administrative process in light of the
accredited reference standards.

 وحدة التطوير واجلودة

:الرؤية
 اجلودة دتوكي نظم مقومات حتقيق إىل   الوحدة تسعى   

. ودةاجل معايري تطبيق ضبط و املستمر والتطوير
 : الرسالة  
 جلودةا حتقيق من متكن مستمر تطوير منظومة إجياد 

 واخلدمية حثيةوالب التعليمية املخرجات يف والتميز الشاملة
. واإلدارية

  : األهداف  
 التحديث ودعم الشاملة اجلودة ثقافة نشر      -١

. املستمر والتطوير واإلصالح
 حتقيقا هووحدات املعهد أقسام بني التعاون تعزيز      -٢

.   ورسالته املعهد لرؤية
 عتمادواال جلودة املعنية اجلهات مع التنسيق      -٣

 يف املقدمة املختلفة الربامج العتماد جلامعة األكادميي
. املعهد

 ويرتط غايتها شاملة إسرتاتيجية خطة وضع      -٤
 ضوء يف يةواإلدار  واخلدمية والبحثية التعليمية العملية
. املعتمدة املرجعية املعايري
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Teaching Aids and Learning Resources Unit
Based on the institute vision, mission and objectives
and as a part of it, the teaching aids centre has
defined its vision, mission and objectives as follows:
Vision:

To be distinguished in providing and producing
teaching aids and become the main resource of
teaching aids in the institute.
Mission:
To provide the institute with most teaching aids
relevant to teaching Arabic to non-Arabic speakers,
compile these aids, develop the necessary programs
to benefit from them, and add other teaching aids,
produced by the centre and implemented by
teachers in the institute, in cooperation with the
different departments.
Objectives:
1- To provide instructors with teaching aids that
can help students to acquire the four skills:
Listening, speaking, reading and writing.
2- To develop the required teaching aids for the
teaching process in the institute in cooperation
with the Department of Language Preparation and
the Department of Islamic Studies and Arabic, as
well as the institute instructors.
Units:
The Centre depends on two main units:
Unit One: Production Unit, consisting of:
1- High sensitivity audio recording devices.
2- Visual production aids.
Unit Two: Display Unit, consisting of:
Audio playback aids, which consist of labs, language
labs and computers.
Visual display aids, which consist of projectors,
TVs, smart boards and others.
Non-technological display aids, which include
stereoscopic images, photographs, maps, natural
views and different types of blackboards ... etc.
Fifth: Types of Teaching Aids in the Centre
1- Modern technology aids that can be used
through computers and include audible, or visual,
or reading material.
2- Picture aids, which are paintings that help
students understand language letters and common
words.

 وحدة الوسائل ومصادر التعلم

 جزءاً  كونه  من وانطالقاً  وأهدافه، ورسالته املعهد رؤية من انطالقاً 
 ورسالته رؤيته حدد قد التعليمية الوسائل مركز فإن املعهد، من

:يت كما  وأهدافه
:املركز رؤية
 وإنتاجها، ليميةالتع الوسائل توفري جمال يف متميزاً  مركزاً  يكون أن

 .عهدمل التعليمية للوسائل رئيسياً  مصدراً  فيصبح
:املركز رسالة
 العربية اللغة تعليمب املتعلقة التعليمية الوسائل مبعظم املعهد تزويد

 الزمةال الربامج ووضع الوسائل هذه ومجع بغريها للناطقني
 مع لتعاون املركز إنتاج من أخرى وسائل وإضافة منها، لالستفادة

.املعهد أساتذة تنفيذ ومن املختلفة املعهد أقسام
:األهداف  
 إكساب لىع األساتذة تساعد اليت التعليمية الوسائل توفري -١

.كتابةوال والقراءة واحملادثة االستماع :األربع املهارات الطالب
 ملعهد ميةالتعلي للعملية الالزمة التعليمية الوسائل إنتاج -٢

 الدراساتو  العربية اللغة وقسم اللغوي اإلعداد قسم مع لتعاون
لتعاون اإلسالمية، .عموماً  املعهد أساتذة مع و

:املركز وحدات
:مها أساسيتني وحدتني على املركز يعتمد
: يت فيما وتتمثل ، اإلنتاج وحدة : األوىل

.احلساسية عالية الصويت التسجيل أجهزة -١
.املرئية اإلنتاج وسائل -٢

:اآلتية الوسائل وتشمل العرض، وحدة :الثانية
 اللغوية، رباتواملخت املعامل حتتها ويندرج الصويت، العرض وسائل
.اآليل احلاسب وأجهزة
 والتلفزة الربوجكرت أجهزة يف وتتمثل البصري، العرض وسائل

.وغريها الذكية والسبورة
سمة الصور وتضم التقنية، غري اإليضاح وسائل  لفوتوغرافيةوا ا

.إخل ...نواعها والسبورات الطبيعية واملناظر واخلرائط
:ملركز التعليمية الوسائل أنواع :خامًسا

 باحلاس خالل من استخدامها ميكن حديثة تقنية وسائل -١
.مقروءة أو مرئية أو مسموعة مواداً  وتشمل اآليل،

 يف الطالب تساعد لوحات عن عبارة وهي مصورة، وسائل -٢
ا اللغة حروف على التعرف  .لصورةا خالل من الشائعة ومفردا

 


