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معهـــــد الـــــلغويـــــات الــــعربــــية 

التقرير السنوي 



ال يزال معهد اللغة العربية يخطو خطواته الثابتة نحو الغد، وال يزال يمضي قدماً نحو أهداف منشودة 
تسعى إلى الريادة العالمية في مجاالت تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وإعداد وتدريب المعلمين 

في هذا المجال، وتقديم االستشارات البحثية في شتي مجاالت علم اللغة التطبيقي، ومن ثم لم يعد غريباً 
أن يظل المعهد قبلة الدارسين من شتى أصقاع األرض طلباً للدراسة فيه. ولوال بعض العوائق إدارية تعوق 

الطالب عن االلتحاق بالمعهد الكتظ المعهد بالطالب رغبة في االستفادة من خبرة خبرائه ومعلميه. 
واليوم وأنا أقدم للتقرير السنوي لمعهد اللغويات العربية، والذي أشرف باالنتماء إليه، عن العام الجامعي 

39/ 1440هـ أشعر بأنّ اإلنجازات السابقة التي تحققت قد نضجت، وأنّ اآلمال في تحقيق المزيد من هذه 
اإلنجازات قد انتعشت، وأنّ الحراك الحالي الهادف إلى مزيد من التطوير ما هو إال لبنة تضاف إلى لبنات هذا 

الصرح العظيم. 

ولما كان معهد اللغويات العربية قد حظي عبر سنواته السابقة لبرامجه الثالثة باالعتماد األكاديمي من 
الهيئة الفرنسية لتقويم البحث العلمي والتعليم العالي لمدة خمس سنوات، كما تم حصول برامجه على 
االعتماد الوطني من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي، عالوة على حصول نظام اإلدارة به على 

شهادة األيزو، كان لزاماً علينا أال نبقى على اإلنجاز فحسب، بل نعمل على تكراره. وعليه استمرت جهود 
المعهد وال زالت في العمل على تفعيل األهداف االستراتيجية من خطة المعهد  والعمل على إتمامها في 

أفضل صورة ممكنة. 

 وال تزال جميع أقسام المعهد على أهبة االستعداد لمراجعات هيئات االعتماد األكاديمي بالحفاظ على ما    
 أنجز واإلضافة إليه؛فالمعهد يعمل على زيادة تواصله المجتمعي في الداخل والخارج. وقد شهدت أروقة
 المعهد في هذا اإلطار حراكاً تطويرياً على مختلف األصعدة، وفي مختلف االتجاهات، حيث استحدثت برامج
 جديدة تسعى إلى تحسين العملية التعليمية كبرنامج الماجستير بقسم تدريب المعلمين. كما تم إنشاء

 وحدة جديدة إلعداد المواد التعليمية الخاصة بالمعهد تهدف إلى مواصلة إنتاج السالسل التعليمية
 السابقة، والتي كان لها السبق في تعليم العربية لغير الناطقين بها، وتعمل على إنشاء سالسل جديدة
 وفق احتياجات المعهد التعليمية، كما تعمل على تصميم المقررات والمواد التعليمية، ووسائل القياس

 والتقويم، وتكون جهة استشارية لكل ما يتعلق بتعليم وتعلم العربية للناطقين بغيرها.

 كما شهد الحراك التطويري هذا العام اإلرهاصات األولى لمركز تدريب معهد اللغويات العربية. هذا المركز 
الهادف إلى االستفادة من هذا الزخم الوافر من الخبرات الموجودة في هذا المعهد العريق، 

وتقديم هذه الخبرات خارج أروقة المعهد في المجتمعين المحلي والعالمي، ولينتفع بهم 
كل المعنيين بتعليم وتعلم اللغة العربية، وكل المهتمين بالشأن التربوي والثقافي 

واإلعالمي واللغوي وغيرهم، على اختالف حاجاتهم وأغراضهم؛ فعبر هذا المركز 
ستنتقل خبرات المعهد لكل الراغبين في تعلم العربية من أبنائها، ومن غير 

الناطقين بها عبر تقديم االستشارات العلمية والدورات التدريبية، 
 وتصميم المواد التعليمية.

    كلمة العميد
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    وألن الحراك العلمي ال يتوقف، وألن الجمود آفة غير مستحبة تواصل أقسام المعهد المختلفة مراجعة 
خططها وتعمل على تطوير برامجها عبر مناقشات دائمة تهدف إلى الوصول ببرامجها إلى أفضل صورة 

ممكنة. 

 وعلى نطاق اإلرشاد األكاديمي، وفي إطار الدعم الالمحدود من قبل المعهد ألبنائه الطالب تواصل األقسام 
متابعة طالبها وحل مشاكلهم أوالً بأول دعماً للعملية التعليمية برمتها، وعمالً على خروج المنتج 

التعليمي المقدم للكليات بصورة مشرفة تعكس ما قدمه المعهد من جهود في هذا اإلطار. 

   وألنّ إدارة المعهد تعلم تماماً أنّ الحراك التطويري ال يمكن أن يأتي عبر فكر واحد ورأي واحد، فقد حرصت 
على تقديم استبانات بين الحين والحين تأخذ فيها رأي اآلخرين. واآلخرون هم أساتذة وعلماء ومدرسون 

وإداريون على قدر عالٍ من العلم والخبرة وحسن اإلدارة. 

   وألنّ معهد اللغويات العربية فرع من أصل، واألصل ثابت وفرعه في السماء ممثالً في جامعة الملك 
سعود، التي يحذو المعهد حذوها في استراتيجياتها العامة، ويحاول أن يمثلها خير تمثيل في استراتيجياته 
الخاصة، وال عجب في ذلك والمعهد يتلقى دعماً غير محدود من قبل مسؤوليها وعلمائها، وعلى رأسهم 

سعادة األستاذ الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر. 

    وال يفوتني وأنا أقدم لهذا التقرير السنوي أن أشكر كل من ساهم في إعداده، وعلى رأسهم سعادة 
 الدكتور هشام بن صالح القاضي وكيل المعهد للتطوير والجودة.

 عميـــــــــد معهد اللغويات العربية 

 أ. د. سعد بن محمد القحطاني

    كلمة العميد
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تعليم اللغة العربية لغير العرب من طالب الجامعة وغيرهم الذين يأتون إلى المملكة من األقطار اإلسالمية وغيرها.

الريادة في اللغويات التطبيقية 
وتعليم العربية لغة ثانية.

تقديم برامج أكاديمية وبحثية 
وتدريبية رائدة في اللغويات 

التطبيقية وتعليم العربية لغة ثانية 
من خالل إيجاد بيئة تعليمية محفزة، 
وإنتاج بحوث متميزة، وبناء شراكات 

فاعلة محلياً وعالمياً.

الرسالة الرؤية

 جاء إنشاء معهد اللغويات العربية في عهد الملك فيصل –رحمه اهللا – بموجب المرسوم الملكي الصادر 
 بتاريخ١٣٩٤/٦/٢٥ هـ الموافق١٩٧٤/٧/١٦ م ليحقق أهدافا نبيلة على رأسها نشر اللغة العربية وتعليمها لغير
 العرب. وقد كان اسم المعهد آنذاك "معهد اللغة العربية"، ثم تم تعديله إلى"معهد اللغويات العربية في

                           هـ1434عام

معهد اللغويات العربية

أهداف المعهد

إجراء البحوث في ميدان دراسة مفردات اللغة العربية وتراكيبها وغير ذلك مما يتطلبه نشر اللغة العربية.

إعداد مدرسين متخصصين في تدريس اللغة العربية لغير العرب.
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صورة من المؤتمر الدولي الثالث "اتجاهات حديثة في تعليم العربية لغة 
ثانية" يظهر فيها معالي مدير الجامعة وسعادة األمين العام لمركز الملك 

عبداهللا الدولي لخدمة اللغة العربية وسعادة العميد

المؤتمر الدولي الثالث ”اتجاهات حديثة في تعليم العربية لغة ثانية“
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