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مقدمة

�حلمد هلل وكفى .. و�ل�صالة و�ل�صالم على من ��صطفى .. �أما بعد ..    
فتنبثق �أهمية �للغة �لعربية من كونها لغة عاملية. ي�صهد بذلك تر�ثها وتاريخها وح�صارتها �لتي تعلم �لغرب منها    
عرب �آلف �ل�صنني. وهي �للغة �لر�صمية لأكرث من 350 مليون عربي ينت�صرون جغر�فيًا عرب قارتني من قار�ت �لعامل. وهي 
�ملرجع �لثقايف ملا يقرب من مليار ون�صف مليار م�صلم يف �صتى �أقطار �لأر�ض. وهي �ليوم باعرت�ف �لعامل كله –�للغة �لر�صمية 

�ل�صاد�صة – يف هيئة �لمم �ملتحدة ووكالتها �ملختلفة، ويف منظمة �لمم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة ) �ليون�صكو (. 
  ول مر�ء من �أَن مكانة �لعربية وقيمتها جاءتها من �رتباطها بالقر�آن �لكرمي و�ل�صنة �لنبوية �ملطهرة، فالهتمام بها لدى 
�لعربية من �لدين ل  �مل�صلمني م�صاألة عقدية، فالل�صان �لعربي كما يقول �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية هو �صعار �لإ�صالم، و�للغة 
تنف�صل عنه ول ينف�صل عنها، وهي عنده " فر�ض و�جب، فاإن فهم �لكتاب و�ل�صنة فر�ض ول يفهم �إل بالعربية، وما ل يتم 
�إىل  و�إتقانها لز�مًا على كل م�صلم ي�صعى  فاأ�صبح تعلمها  �ل�صنة  بها  �لقر�آن وكتبت  بها  "؛ فقد نزل  �إل به فهو و�جٌب  �لو�جب 
معرفة �أحكام دينه و�إدر�ك معانيه. وفيما روي عن �لنبي – �صلى �هلل عليه و�صلم – قوله: " تعلمو� �لعربية وعلموها للنا�ض "، 

وفيما روي عن عمر – ر�صي �هلل عنه – قوله: " تعلمو� �لعربية فاإنها من دينكم، وتعلمو� �لفر�ئ�ض فاإنها من دينكم ".
  وملا كان تعلم �للغات – �أية لغات – من �لأهمية مبكان، فاإن تعلم �لعربية يف غاية �لأهمية للناطقني بها ولغري �لناطقني، فهي 
�للغة �لأو�صع من ناحية �ملفرد�ت، و�لأكرث قدرة عن �لتعبري عن �ملعاين، وهي و�إن كانت فر�صًا و�جبًا على �مل�صلمني من �لناطقني 
بها ، فهي للم�صلم من غري �لناطقني بها �أكرث �أهمية. فاإن كانت �صروح �لقر�آن جتوز بلغات �أخرى �إل �أن �ل�صالة ل جتوز دون 

قر�ءة �لقر�آن، و�لقر�آن بالعربية، و�ل�صالة ركن من �أركان �لإميان.
  و�إتقان �لعربية لدى غري �لناطقني بها طريق للدعوة و�لتف�صري وفهم �لعباد�ت و�إدر�ك معاين �لدين، وهي للناطق بغريها 
من غري �مل�صلمني لغة تو��صل وثقافة وترجمة، وقيمة وظيفية تفتح �لكثري من �لآفاق، ناهيك عن �أن �لعربية و�إتقانها لدى 

�لناطقني بها وغري �لناطقني لغة " تدبر "؛ فتعلم �لدين " تدبر" وهذ� ل يتم �إل باإتقان �لعربية.
�صهاد�ت  يف ِ ولنا  معانيها،  يف  وغا�ض  منها  �قرتب  من  كل  قيمتها  عرف  فقد  هوى،  �نحياز  ول  تع�صبًا  لي�ض  للعربية  و�نحيازنا   

�مل�صت�صرقني عنها على �ختالف م�صاربهم و�أهو�ئهم، و�ملبثوثة يف �لعديد من كتاباتهم خري دليل و�أقوى برهان.
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محتويات الدليل

الصفحة  الموضوع 

مقدمة

عن �ملعهد )�لروؤية،�لر�صالة،�لأهد�ف و�لهيكل �لتنظيمي( 

�لأق�صام �لأكادميية  

ق�صم �للغة و�لثقافة                                                          

ق�صم �للغويات �لتطبيقية 

ق�صم تدريب �ملعلمني

ق�صم �لطالبات مبعهد �للغويات �لعربية

بر�مج �ملعهد �لكادميية

�لربنامج �ملكثف

�لربنامج غري مكثف

برنامج �لدبلوم �لعايل لتدريب معلمي �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها

برنامج �لدبلوم �لعايل يف تدري�ض �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها

برنامج ماج�صتري �لآد�ب يف تعليم �لعربية لغري �لناطقني بها
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برنامج ماج�صتري �لآد�ب يف تطوير مهار�ت معلم �للغة �لعربية لغة ثانية

دور�ت تعليم �للغة 

دورة تعليم �للغة �لعربية لأغر��ض عامة

دورة تعليم �للغة �لعربية لأغر��ض خا�صة

دورة تعليم �للغة �لعربية لأغر��ض دبلوما�صية

م�صادر �لتعلم

كر�صي �أبحاث تعليم �للغة �لعربية للناطقني بغريها

مركز �لتدريب مبعهد �للغويات �لعربية

وحدة �إعد�د �ملو�د �لتعليمية

و�صائل �لت�صال
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1. معهد اللغويات العربية:
بتاريخ  �ل�صادر  �مللكي  �ملر�صوم  مبوجب   – �هلل  –رحمه  في�صل  �مللك  عهد  يف  �لعربية  �للغويات  معهد  �إن�صاء  جاء  �لن�صاأة: 
ر�أ�صها ن�صر �للغة �لعربية وتعليمها لغري �لعرب. وقد كان  �أهد�فا نبيلة على  1394/6/25هـ �ملو�فق 1974/7/16م ليحقق 

��صم �ملعهد �آنذ�ك » معهد �للغة �لعربية، ثم مت تعديله �إىل » معهد �للغويات �لعربية« يف �لعام 1434هـ.

أهداف المعهد:
-تعليم �للغة �لعربية لغري �لعرب من طالب �جلامعة وغريهم �لذين يقدمون �إىل �ململكة من �لأقطار �لإ�صالمية وغريها.

-�إجر�ء �لبحوث يف ميد�ن در��صة مفرد�ت �للغة �لعربية وتر�كيبها وغري ذلك مما يتطلبه ن�صر �للغة �لعربية.
-�إعد�د مدر�صني متخ�ص�صني يف تدري�ض �للغة �لعربية لغري �لعرب.

        

الرؤية:
 �لريادة �لعاملية و�ملرجعية �لعلمية يف بر�مج �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها. 

الرسالة: 
توفري �لبيئة �لتعليمية �ملحفزة لن�صر �للغة �لعربية من خالل تقدمي بر�مج تعليمية وتدريبية وبحثية ر�ئدة يف جمال تعلم 

و تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها و�إقامة �صر�كة مع �ملجتمع �ملحلي و�لعاملي.   



الهيكل التظيمي :
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2. األقسام األكاديمية 
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2-1 قسم اللغة والثقافة :
من �أقدم �أق�صام معهد �للغويات �لعربية، وطالبه ميثلون �لأغلبية بني �لطالب �لد�ر�صني .ويف �صوء �لأهد�ف �ملر�صومة    
للمعهد، ومن خالل بر�جمه �ملتعددة يقوم �لق�صم مبهام عدة يف �إطار خدمة �للغة �لعربية ون�صر ثقافتها عرب طالبه �ملن�صمني  
�إليه من �صتى �أقطار �لأر�ض، عالوة على غريهم من �لر�غبني يف تعلم �لعربية ومعرفة ثقافتها من غري �لناطقني بها من �ملقيمني 

على �أر�ض �ململكة.

أهداف القسم :
- تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها لطالب وطالبات �ملنح �لدر��صية  وغريهم من �جلن�صيات �ملختلفة، وتزويدهم 

بالثقافة �لعربية و�لإ�صالمية.
- �إعد�د بر�مج تعليم �لعربية و�لثقافة �لإ�صالمية يف جمال تعليم �لعربية لغري �لناطقني بها وتنفيذها وتطويرها.

- �إعد�د وتطوير مــا تتطلبه بر�مج تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها من و�صائل ومـــو�د تعليمية و�أدو�ت قيا�ض 
وتقـومي، وفقـــًا لأحدث �لأ�صاليب �لرتبوية وتقنيات تعليم �للغات.

- �إجر�ء �لبحوث �لتطبيقية يف جمال تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها.
- حت�صني مهار�ت من�صوبي �لق�صم ورفع قدر�تهم من خالل �لدور�ت و�لأن�صطة �ملختلفة.

- �لتعاون مع �ملوؤ�ص�صات و�جلهات ذ�ت �ل�صلة بتعليم �لعربية لغري �لناطقني بها، وتقدمي �ل�صت�صار�ت وتبادل �خلرب�ت.

برامج القســـــم :
يقدم �لق�صم للد�ر�صني من �جلن�صني برناجمني وعدًد� من �لدور�ت على �لنحو �لتايل:   

�أوًل: �لربنامج �ملكثف للمنح �لدر��صية
ثانيًا: �لربنامج غري �ملكثف، وهو خم�ص�ض للمقيمني يف �ململكة من �جلن�صني �لناطقني بغري �لعربية. ومينح �صهادة ) �جتياز(.

ويحتوي �لربنامج غري �ملكثف بق�صم �للغة و�لثقافة على دورتني تدريبيتني على �لنحو �لتايل:
 دورة " �لعربية لأغر��ض عامة "
دورة " �لعربية لأغر��ض خا�صة "
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2-2 قسم اللغويات التطبيقية:
هو �أحد �لأق�صام �لرئي�صة �لثالثة ملعهد �للغويات �لعربية �لتي قام عليها منذ �إن�صائه يف عام 1394هـ. ويقوم �لق�صم    
يف  رئي�صة  حلقة  يعد  مما  �لعلمية،  و�ملناهج  �لأ�ص�ض  �أحدث  وفق  وتاأهيلهم  بها  �لناطقني  لغري  �لعربية  �للغة  معلمي  باإعد�د 
��صرت�تيجية ن�صر �للغة �لعربية وتعليمها لغري �لناطقني بها عرب �لعامل، وذلك عرب معلمني متخ�ص�صني يتم تخريجهم �صنويًا 
�أماًل يف �لو�صول بالعربية �إىل �صر�ئح و��صعة ترغب يف تعلمها بغر�ض �لبحث �لعلمي �أو �لتعرف �لثقايف و�لفكري، �أو حتى ملجرد 

�صد حاجات �لتو��صل وخدمة �مل�صالح �مل�صرتكة بني �ل�صعوب و�ملجتمعات �لعربية �لإ�صالمية.

 
أهداف القسم:

- �إعطاء �لطالب خلفية نظرية يف علم �للغة �لتطبيقي، مع تطبيق نظرياته على �للغة �لعربية.
 - رفع كفاءة �لطالب �لنظرية و�لعملية يف �أ�صاليب تدري�ض �لعربية لغري �لناطقني بها.

- �إعد�د �لطالب للقيام بتدري�ض �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها.
- �إك�صاب �لطالب مهارة و�صع �خلطط �لدر��صية و�إعد�د �لمتحانات وتقوميها.

- �لرب�مج �لأكادميية �لتي يقدمها �لق�صم:
- برنامج  ماج�صتري �لآد�ب  يف تعليم �لعربية لغري �لناطقني ِبها

- برنامج �لدبلوم �لعايل يف تدري�ض �للغة �لعربية لغري �لناطقني ِبها
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2-3 قسم تدريب املعلمني :
�أحد �لأق�صام �لرئي�صة مبعهد �للغويات �لعربية، ويهدف من خالل بر�جمه �إىل تدريب معلمي �للغة �لعربية لغري    

�لناطقني بها ) �أثناء �خلدمة ( وتطوير مهار�تهم وكفاياتهم �لعملية و�لعلمية و�ملنهجية.

أهداف القسم :
- تزويد �لد�ر�صني بالأ�ص�ض �لنظرية و�لأ�صاليب �لعلمية يف جمال تعليم �للغة �لثانية وتدريبهم عمليا على تطبيقها.

�للغة  مو�د  و�إعد�د  و�ملناهج،  �خلطط  وت�صميم  �لثانية،  �للغة  تعليم  جمالت  يف  �ملهنية  �لد�ر�صني  كفاية  تطوير   -
وت�صميمها.

- تنمية خربة �لد�ر�صني وتدريبهم على �إعد�د �لختبار�ت �للغوية وبنائها وتنفيذها.

البرامج األكاديمية التي يقدمها القسم :
- ماج�صتري �لآد�ب يف تطوير مهار�ت معلم �للغة �لعربية لغة ثانية.

- �لدبلوم �لعايل لتدريب معلمي �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها.
- دورة تدريب معلمي �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها.

2-4- قسم الطالبات بمعهد اللغويات العربية:
�أن�صئ ق�صم �لطالبات يف عام 1431هـ/ 1332هـ ليكون ر�فدً� من رو�فد معهد �للغويات �لعربية ي�صيف على خمرجاته    
ب�صفة  ون�صرها  ومتكينها  �لعربية  �للغة  خدمة  جمال  يف  بفاعلية  �لإ�صهام  على  وقادرة  علميا،  تاأهياًل  موؤهلة  ن�صائية  كو�در 
عامة، ويف جمال �لبحث �لعلمي ب�صفة خا�صة. وقد �قت�صرت بد�يات �لق�صم �لت�صغيلية على تنفيذ �لرب�مج �للغوية غري �ملكثفة 
)�لعربية لأغر��ض عامة، و�لعربية لأغر��ض خا�صة(. وبعد �لإقبال �ملتز�يد من قبل �لطالبات على در��صة �للغة �لعربية، 
و�لرغبة لديهن يف �إكمال �لدر��صة �جلامعية بد�أ �لعمل تدريجيا يف تنفيذ �لرب�مج �ملكثفة، و�لتي يتم مبقت�صاها �حل�صول على 
درجة �لدبلوم يف �لكفاية �للغوية يف �للغة �لعربية لغة ثانية، ثم تو�صع �لق�صم يف م�صريته �لأكادميية لي�صت�صيف طالبات 
ماج�صتري �لآد�ب يف تعليم �لعربية لغري �لناطقني بها. ويقع ق�صم �لطالبات حاليا بعلي�صة، مبركز �ملدينة �جلامعية للبنات 

بجامعة �مللك �صعود. 
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أهداف القسم: 
- تقدمي بر�مج تعليمية عل م�صتوى عال من �جلودة و�لتطور ومو�كبة للم�صتجد�ت �لعاملية يف جمال تعليم �للغة �لعربية 

لغة ثانية.
- خلق بيئة ثقافية علمية توفر للطالبات فر�ض �لتطوير �للغوي و�لذ�تي.

- �إك�صاب �لطالبات �خلرب�ت �لعملية من خالل تدريبهن على �لنخر�ط يف �ملجتمعات �لعربية و�ملحلية بتفعيل بر�مج 
�لتبادل و�ل�صر�كات �للغوية.

لأع�صاء  �ملطورة  �لعلمية  و�للقاء�ت  �لعملية  و�لور�ض  �لتدريبية  �لدور�ت  باإقامة  �لعربية  �للغة  خدمة  يف  �لإ�صهام   -
ومن�صوبات �لق�صم.

�بتد�ًء  �لأكادميية،  �ملنظومة  مقومات  كافة  لتطوير  �لإجر�ئية  �لتجريبية  �لبحوث  لإعد�د  تناف�صية  بيئة  خلق   -
كتقييم  �ملقننة  �للغوية  �لختبار�ت  باإعد�د  و�نتهاًء  لغوية؛  كمدخالت  �لتعليمية  و�ملو�د  �ملناهج  وتطوير  �إعد�د  من 

للمخرجات �للغوية.

شروط القبول في القسم:
- �حل�صول على �صهادة بكالوريو�ض �أو ما يعادلها بتقدير ل يقل عن جيد جدً�، و�أل يكون قد م�صى عليها 5 �صنو�ت.

- �أن ل يزيد �لعمر عن 25 �صنة.
- �أن تكون لئقة �صحيًا.
- �لتفرغ �لتام للدر��صة.

- وجود حمرم مر�فق للطالبة

البرامج األكاديمية التي يقدمها القسم:
- �لربنامج �ملكثف للمنح �لدر��صية )5 �أيام يف �لأ�صبوع بو�قع 4�صاعات يوميا(

- �لربنامج غري �ملكثف )يومان يف �لأ�صبوع بو�قع 3 �صاعات �أ�صبوعيا(:
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- دورة يف �للغة �لعربية لأغر��ض عامة
- دورة يف �للغة �لعربية لأغر��ض خا�صة

- )ويتبع �لق�صم يف �لربناجمني �ل�صابقني ق�صم �للغة و�لثقافة، ومتنح �لطالبات درجة �لدبلوم عرب �لربناجمني(
-ماج�صتري �لآد�ب يف تعليم �لعربية لغري �لناطقني بها:

يف  �لآد�ب  ماج�صتري  لربنامج  �لدر��صية  و�خلطط  �لقبول،  و�صروط  �لأهد�ف،  �لإطار  هذ�  يف  �لق�صم  )ويطبق 
تعليم �لعربية لغري �لناطقني بها، و�لو�ردة يف برنامج ق�صم �للغويات �لتطبيقية(.

برامج املعهد األكاديمية:
3-1 : البرنامج المكثف:
أهداف البرنامج:   

�للغوية  �ملو�قف  يف  ��صتخد�مها  على  وتدريبهم  ومهار�تها،  �لعربية  �للغة  عنا�صر  �لطالبات   / �لطالب  تعليم   -
�ملختلفة.

- تزويد �لطالب/ �لطالبات باملفرد�ت و�لرت�كيب �لأ�صا�صية.
- رفع م�صتوى مهار�ت �لت�صال �للغوي لدى �لطالب/ �لطالبات.

- تزويد �لطالب /�لطالبات باملفاهيم �لأ�صا�صية للثقافة �لإ�صالمية وجو�نبها �ملتعددة.
- تزويد �لطالب / �لطالبات بال�صرت�تيجيات �لفاعلة يف �لتعلم، وكيفية �لتعلم �لذ�تي.

- دعم مهار�ت �لطالب / �لطالبة يف ��صرت�تيجيات خو�ض �ختبار�ت �للغة.
- تاأهيل طالب / طالبات �لربنامج لاللتحاق بكليات �جلامعة �ملختلفة.

شروط القبول:   
- �أن يكون �ملتقدم حا�صاًل على �ل�صهادة �لثانوية �أو ما يعادلها بتقدير ل يقل عن )جيد جدً�(.

- �أل يكون قد �صبق لـه �لدر��صـة يف برنامج مماثل يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية.
- �أل يزيد عمره على خم�صة وع�صرين عامًا.

- �أن يكون لئقًا �صحيًا.
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وصف البرنامج:
�لربنامج �ملكثف للمنح �لدر��صية برنامج �صباحي خم�ص�ض لغري �لناطقني باللغة �لعربية ويتكون من دورة متهيدية    

و�أربعة م�صتويات، مدة كل م�صتوى ف�صل در��صي، ومينح من �أكمل �لربنامج بنجاح �صهادة: دبلوم �لكفاية يف �للغة �لعربية.

الخطة الدراسية للبرنامج المكثف 
املستوى: األول

الوحدات المعتمدةالرمزالمقرر
1123 لغةحمادثة )1(

1133 لغةقر�ءة مكثفة )1(
1143 لغةكتابة

1152 لغةتر�كيب
1162 لغةمفرد�ت
1172 لغة�أ�صو�ت

1182 لغةتالوة )1(
1193 لغة��صتماع )1(

20 ساعةالمجموع
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املستوى: الثاني

الوحدات المعتمدةالرمزالمقرر
1202 لغةتالوة )2(

1273 لغة��صتماع )2(
1223 لغةتعبري �صفوي )1(

1233 لغةقر�ءة مكثفة )2(
1243 لغةقر�ءة مو�صعة )1(
1253 لغةتعبري كتابي )1(

1263 لغةقو�عد �للغة �لعربية )1(
20 ساعةالمجموع

املستوى: الثالث

الوحدات المعتمدةالرمزالمقرر
1302 لغةتالوة )3(

1322 لغةتعبري �صفوي )2(
1332 لغةقر�ءة مكثفة )3(
1343 لغةقر�ءة مو�صعة )2(
1352 لغةتعبري كتابي )2(

1363 لغةقو�عد �للغة �لعربية )2(
1372 لغةثقافة �إ�صالمية )1(

1382 لغةن�صو�ض �أدبية خمتارة )1(
1392 لغة��صتماع )3(

20 ساعةالمجموع
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املستوى: الرابع

الوحدات المعتمدةالرمزالمقرر
1403 لغة��صتماع )4(

1432 لغةتعبري كتابي )3(
1443 لغةقو�عد �للغة �لعربية )3(

1452 لغةثقافة �إ�صالمية )2(
1462 لغةن�صو�ض �أدبية خمتارة )2(

1473 لغةتطبيقات �حلا�صب )1(
1482 لغةتعبري �صفوي )3(

1493 لغةقر�ءة مو�صعة )3(

20 ساعةالمجموع

: البرنامج غير المكّثف، وهو مخصص للمقيمين في المملكة من الجنسين الناطقين بغير  ثانيًا 
اللغة العربية. ويمنح شهادة )اجتياز(.

أهداف البرنامج:   
- ن�صر �للغة �لعربية وثقافتها بني �لناطقني و �لناطقات بغري �لعربية .

- تنمية �ملهار�ت �لت�صالية �لعربية لدى �لناطقني و�لناطقات بغري �لعربية ، وبخا�صة مهارتي �ل�صتماع و �لكالم. 
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شروط القبول:
�أوًل: �حل�صول على �ل�صهادة �لثانوية.

ثانيًا: �أن يحمل �إقامة نظامية �صارية �ملفعول .
ثالثًا: �أن يقدم مو�فقة من جهة عمله على �لتحاقه بالربنامج .

وصف البرنامج : 
يتكون �لربنامج من :   

- دورة "�لعربية لأغر��ض عاّمة".
ة". - دور�ت "�لعربية لأغر��ض خا�صّ

3-2 برنامج الدبلوم العالي لتدريب معلمي اللغة العربية لغري الناطقني بها 
وصف البرنامج:

يتكون �لربنامج من م�صتويني در��صيني مدة كل م�صتوى ف�صل در��صي و�حد. ومينح �صهادة )�لدبلوم �لعايل لتدريب معلمي �للغة 
�لعربية لغري �لناطقني بها( .

أهداف البرنامج :
- تنمية �ملهار�ت �لرتبوية و �ملهنية و �لتقنية لدى �ملعلمني �ملتدربني.

- رفع قدرة �ملتدربني على تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها وفق �أحدث �لنظريات و�لأ�صاليب.
- تزويد �ملتدربني بخلفية نظرية يف علم �للغة �لنظري و�لتطبيقي مع تطبيق نظرياته على �للغة �لعربية.  

شروط القبول:
- �أن يكون �ملتقدم حا�صاًل على �صهادة �لبكالوريو�ض �أو ما يعادلها يف �للغة �لعربية �أو �لرتبية �أو �لدر��صات �لإ�صالمية. 

بتقدير ل يقل عن ) جيـد(.
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- �أن يكون من معلمي �للغة �لعربية �أثناء تقدمي �لطلب، ويرفق ما يثبت ذلك.
- �أن ل يتجاوز عمره ثالثني �صنة.

- �أن يرفق �صهادة لياقة �صحية.
- �أن يجتاز �ختبار �لقبول �لذي يجريه �لق�صم.

الخطة الدراسية لبرنامج الدبلوم العالي لتدريب المعلمين

المســـــــــتوى األول
عدد �ملـــــادة�لرمـز�لرقـم

متارينعملينظري�لوحد�ت
-322�لثقافة �لإ�صالميـةدرب111
--33نظريات تعلم �للغة �لثانيةدرب112
-212علم �للغة �لتطبيقيدرب113
--22علم �للغة �لجتماعي درب114
-322�إعد�د مناهج ومو�د تعليم �للغة �لثانيةدرب115
-432طرق و�أ�صاليب تدري�ض �للغة �لثانيةدرب116
-314تدريب عملي ) 1 (درب117

201412المجمــــــــــــــــــــــــــوع
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المســـــــــتوى الثاني

عدد �ملـــــادة�لرمـز�لرقـم
متارين عملي نظري �لوحد�ت

-432�لتحليل �للغويدرب211

-322�ملعجميـة �لعربيـةدرب212

-322�لختبار�ت و�لتقييــمدرب213

-322مهــار�ت �ملعلــــمدرب214

-322تقنيات تعليم �للغة �لثانيةدرب215

-416تدريب عملي ) 2 (درب216

201216�ملجمــــــــــــــــــــــــــوع
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3-3 برنامج الدبلوم العالي يف تدريس اللغة العربية لغري الناطقني بها :

وصف البرنامج:
�صاعة   )15( خالله  �لطالب  يدر�ض  و�حـــد  در��صي  ف�صل  م�صتوى  كل  مدة  در��صيني،  م�صتويني  من  �لربنامج  يتكون    
�أ�صبوعيا ومينح من �أكمل �لربنامج بنجاح �صهادة ) �لدبلوم �لعايل يف تدري�ض �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها (، وكل ما يتعلق 

بالنجاح و�لر�صوب تطبق فيه لئحة �لمتحانات باجلامعة.

أهداف البرنامج:
- �إعطاء �لطالب خلفية نظرية يف علم �للغة �لنظري و�لتطبيقي، مع تطبيق نظرياته على �للغة �لعربية.

- رفع كفاءة �لطالب �لنظرية و�لعملية يف �أ�صاليب تدري�ض �لعربية لغري �لناطقني بها.
- �إعد�د �لطالب للقيام بتدري�ض �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها.

- �إك�صاب �لطالب مهارة و�صع �خلطط �لدر��صية و�إعد�د �لمتحانات وتقوميها.

شروط القبول:
عربية  لغة  تخ�ص�ض  �لرتبية  �أو  �لعربية  �للغة  يف  يعادلها  ما  �أو  �لبكالوريو�ض  �صهادة  على  حا�صاًل  �ملتقدم  يكون  �أن   -
بتقدير ل يقل عن )جيد جدً�( ويقبل �حلا�صلون على بكالوريو�ض يف �لدر��صات �لإ�صالمية �إذ� كانت �لدر��صة بالعربية 

من جامعة عربية وبتقدير ل يقل عن ) جيد جدً� (.
- �أن ل يزيد عمر �ملتقدم على )35( �صنة.

- �أن يكون لئقًا �صحيًا وقادرً� بدنيًا على ممار�صة مهنة �لتدري�ض.
- �أن يجتاز �لختبار �لتاأهيلي و�لتحريري و�ملقابلة �ل�صخ�صية �لتي يجريها �لق�صم.

- �لتفرغ �لتام للدر��صة. 
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خطة الدراسية لبرنامج الدبلوم العالي في تدريس العربية

�مل�صتوى �لأول

الساعاتالمقررالرمزالرقم
511

512

513

514

515

516

517

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

علم �للغة �حلديث

�لنظام �ل�صوتي للغة �لعربية

بنية �لكلمة ونظم �جلملة

�أ�صاليب تدري�ض �للغة �لعربية

�لو�صائل �ملعينة يف تدري�ض �للغة �لعربية
�كت�صاب �للغة �لثانية

�أ�صاليب تدري�ض �لعلوم �ل�صرعية

2
2
3
3
2
2
1

15�ملجمــــــوع

�مل�صتوى �لثاين

الساعاتالمقررالرمزالرقم
518
519
520
521
522
523

عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد

�لرتبية �لعملية
�لجتاهات �حلديثة يف علم �للغة �لتطبيقي

�لتقابل �للغوي وحتليل �لأخطاء
�ختبار�ت �للغة

�إعد�د مو�د تعليم �للغة �لعربية
بحوث يف علم �للغة �لتطبيقي

3
2
3
3
2
2

15�ملجمــــــوع



24

3-4 برنامج ماجستير اآلداب في تعليم العربية لغير الناطقين بها: 
وصف البرنامج:

يقدم ق�صم �للغويات �لتطبيقية برنامج "ماج�صتري �لآد�ب يف تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها". وقد جاء هذ�    
�لربنامج لي�صد فر�غًا �أحدثته ندرة بر�مج �ملاج�صتري يف علم �للغة �لتطبيقي،  وعلى وجه �خل�صو�ض بر�مج �إعد�د مدر�صي �للغة 
�لعربية لغري �لناطقني بها، �إذ ل يوجد يف �لعامل �لعربي �صوى بر�مج حمدودة �لإمكانات ل ميكنها ��صتيعاب �لطلب �ل�صديد 
و�حلاجة �ملا�صة ملثل هذه �لرب�مج. ويتيح هذ� �لربنامج لعدد كبري من �ملتخرجني على م�صتوى �لبكالوريو�ض يف �للغة �لعربية 
�ملاج�صتري حلاملها  تفتح درجة  تعليميا ووظيفيا؛ حيث  �ملتخ�ص�ض  �ملجال  لتاأهيلهم يف هذ�  �لفر�صة  �ل�صعوديني وغريهم  من 
�ملجال �لوظيفي، و�ملناف�صة يف �لقيادة و�لريادة �للتني تنق�صان معلمي �للغة �لعربية خارج �لوطن �لعربي، ول �صيما �أنَّ غالبية 

�مل�صتفيدين هم من طلبة �ملنح �لدر��صية.
�لتطبيقي، مع �لهتمام  �للغة  �لناطقني بها على جمال علم  �لعربية لغري  �للغة  �ملاج�صتري يف تعليم  ويركز برنامج    
تعريف  جانب  �إىل  تعليمها،  وتقنيات  معلميها  و�إعد�د  �لفئة   لهذه  �لعربية  �للغة  تدري�ض  و�أ�صاليب  بطرق  خا�صة  ب�صورة 
 ، �للغوية  �لد�ر�صني  �أخطاء  بتحليل  و�لهتمام  �لتقابلية،  �لدر��صات  و�إجر�ء  �لثانية،  �للغة  �كت�صاب  بطبيعة  �لد�ر�صني 
و�أ�ص�ض و�صع �لختبار�ت، و�لتعرف على ��صرت�تيجيات تعلم �للغة، و�ملبادئ �لنف�صية �ملتعلقة بتعلم وتعليم �للغات، كما يركز 
�لربنامج على �لتدريب �لعملي يف �إجر�ء �لبحوث و�لدر��صات �للغوية �لتطبيقية، و�إعد�د مو�د تعليم �للغة �لعربية، وحتليلها، 

و�لتخطيط �للغوي، و�لتعامل مع �لثقافة يف بر�مج تعليم �للغة، و�لتدري�ض �لفعلي للغة �لعربية �أثناء �لربنامج.
 

أهداف البرنامج:
- �إمد�د موؤ�ص�صات تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها مبدر�صني متخ�ص�صني.

- تعميق �ملعرفة �لنظرية و�لتطبيقية يف علوم �للغة �حلديثة، و��صتثمارها يف حقل تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني 
بها.

- تزويد �لد�ر�صني باملعارف و�ملهار�ت �لالزمة للتخطيط �للغوي، و�إعد�د مو�د تعليم �للغة وتقوميها.
- رفع �لكفاءة �لنظرية و�لعملية يف �أ�صاليب تدري�ض �لعربية لغري �لناطقني بها، ورفع كفاءتهم يف �لتخطيط �للغوي ، 

وو�صع �لرب�مج �ملنا�صبة.
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شروط القبول:
- �حل�صول على درجة �لبكالوريو�ض يف �للغة �لعربية �أو ما يعادلـها بتقدير جيد جدً� على �لأقل.

- �جتياز �لختبار �لتحريري و�ملقابلة �ل�صخ�صية.
- �أن يكون لئقًا �صحيًا.

- تقدمي تزكيتني علميتني من �أ�صتاذين �صبق لهما تدري�ض �ملتقدم.
- �لتفرغ �لتام للدر��صة.

- �خلطة �لدر��صية لربنامج �ملاج�صتري

�مل�صتوى �لأول

الوحدات المعتمدةالمقررالرمز
3مدخل �إىل علم �للغة �لتطبيقي551 عدد
3�كت�صاب �للغة �لثانية552 عدد
3طرق تعليم �للغات553 عدد
3�لثقافة وتعليم �للغة554 عدد

12�لأجمايل

�مل�صتوى �لثاين

الوحدات المعتمدةالمقررالرمز
3�لختبار�ت �للغوية561 عدد
3تعليم �للغة لأغر��ض خا�صة562 عدد
3�حلا�صوب وتعليم �للغة563 عدد
3�لتقابل �للغوي وحتليل �لأخطاء564 عدد

12�لأجمايل
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�مل�صتوى �لثالث

الوحدات المعتمدةالمقررالرمز
3تدري�ض عنا�صر �للغة ومهار�تها عدد  571
3�إعد�د مو�د تعليم �للغة وتقوميها عدد  572 
3بحوث يف علم �للغة �لتطبيقي عدد  573

9�لأجمايل

�مل�صتوى �لر�بع

الوحدات المعتمدةالمقررالرمز
3�لتخطيط �للغوي عدد  581

3�لرتبية �لعملية عدد  582 
3م�صروع بحثي عدد  599

9�لأجمايل

3-5 برنامج ماجستير اآلداب في تطوير مهارات معلم اللغة العربية لغة ثانية:
»Master of Arts in Development Skills of Teachers of Arabic as a Second Language«

   وي�صتمل هذ� �لربنامج على �أربعة م�صتويات، كل م�صتوى ف�صل در��صي و�حد؛ يدر�ض �لطالب يف �مل�صتويات �لربعة ما 
جمموعه: )31(وحدة در��صية �إ�صافة �إىل )6( وحد�ت للر�صالة ، ومينح من �أكمل �لربنامج بنجاح �صهادة : » ماج�صتري �لآد�ب 

يف تطوير مهار�ت معلم �للغة �لعربية لغة ثانية«
�صروط �لقبول يف �لربنامج:

و�لإجر�ء�ت  و�لقو�عد   ، �ل�صعودية  �جلامعات  يف  �لعليا  للدر��صات  �ملوحدة  �لالئحة  يف  �لو�ردة  �لقبول  �صروط  �إىل  �إ�صافة 
�لتنظيمية و�لتنفيذية للدر��صات �لعليا يف جامعة �مللك �صعود فاإن �لق�صم ي�صرتط ما يلي:
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- �حل�صول على درجة �لبكالوريو�ض ) يف �للغة �لعربية ( بتقدير ل يقل عن جيد جدً�.
- �حتياز �ختبار �لقبول �لتحريري.

- �جتياز �ملقابلة �ل�صخ�صية.

الهيكل العام للربنامج:
خيارات المقررات والرسالة:

عدد �لوحد�ت �ملطلوبة  ) 31 ( وحدة در��صية  �إ�صافة �إىل )6 (  وحد�ت للر�صالة على �لنحو �لتايل:

عدد الوحدات المطلوبةعدد المقرراتنوع المقررات
) 25 ( وحدة در��صية12مقرر�ت �إجبارية
) 6 ( وحد�ت در��صية3مقرر�ت �ختيارية

) 6( وحد�ت در��صية1�لر�صالة

2)2+. (تد�ولية �للغة �لثانية532 درب2.

2)2+.(�للغويات �لن�صية وتعليم �للغة �لثانية533 درب3.

�مل�صتوى �لر�بع

عدد الوحدات الدراسيةمسمى المقرررقم المقرر ورمزهم
)6( وحد�ت در��صية�لر�صالة600 درب1.

)31( وحدة در��صية+)6( وحد�ت در��صية�ملجموع
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دورات تعليم اللغة
4-1 دورة تعليم اللغة العربية ألغراض عامة:

وتتكّون هذه �لدورة من ثالثة م�صتويات: �لأول للمبتدئني، و�لثاين للمتو�صطني ، و�لثالث للمتقدمني. ومّدة كّل م�صتوى �ثنا 
ع�صر �أ�صبوعًا.

أهداف الدورة:
1 - ن�صر �للغة �لعربية وثقافتها بني �لناطقني بغري �لعربية.

2 - تنمية �ملهار�ت �لعربية �لت�صالية لدى �لناطقني بغري �لعربية.

الخطة الدراسية للدورة
دورة تعليم �للغة �لعربية لأغر��ض عامة

الوحدات المعتمدةالمقرر ورمزهالمستوى
16010 لغة�ملبتدئ

16210 لغة�ملتو�صط
16310 لغة�ملتقدم
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4-2 دورات تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة:
تتكّون كّل دورة من م�صتويني: �لأول للمبتدئني ، و�لثاين للمتو�صطني. مّدة كّل م�صتوى �ثنا ع�صر �أ�صبوعًا.

)Arabic for Medical Purposes )AMP : أ-   دورة العربية ألغراض طبية
أهداف الدورة:

- ن�صر �للغة �لعربية وثقافتها بني �لعاملني يف �ملجال �لطبي من �لناطقني بغري �لعربية.  
تنمية �ملهار�ت �لعربية �لت�صالية لدى �لعاملني يف �ملجال �لطبي من �لناطقني بغري �لعربية يف حميط �لعمل �لطبي   

وبخا�صة - مهارتي �ل�صتماع و�لكالم .

الخطة الدراسية للدورة

الوحدات المعتمدةالمقرر ورمزهالمستوى
17010 لغةدورة �للغة �لعربية )لأغر��ض طبية( )1(
17110 لغةدورة �للغة �لعربية )لأغر��ض طبية( )2(
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4-3  دورة العربية ألغراض دينية:

أهداف الدورة:
- ت�صهيل �لت�صال بني �لناطقني بغري �لعربية و�لناطقني باللغة �لعربية.  

- �مل�صاهمة يف ن�صر �للغة �لعربية و�لثقافة �لإ�صالمية لدى �لناطقني بغري�لعربية.  

الخطة الدراسية للدورة

الوحدات المعتمدةالمقرر ورمزهالمستوى
19010 لغةدورة �للغة �لعربية )لأغر��ض دينية( )1(
19110 لغةدورة �للغة �لعربية )لأغر��ض دينية( )2(

4-4  دورة تعليم اللغة العربية ألغراض دبلوماسية :
 

أهداف الدورة:
- ت�صهيل �لت�صال بني �لناطقني بغري �لعربية من �لعاملني يف �ملجال �لدبلوما�صي و�لناطقني باللغة �لعربية .  

- �مل�صاهمة يف ن�صر �للغة �لعربية وثقافتها بني �لعاملني يف �ملجال �لدبلوما�صي وما يت�صل به .  

الخطة الدراسية للدورة

الوحدات المعتمدةالمقرر ورمزهالمستوى
18010 لغةدورة �للغة �لعربية )لأغر��ض دبلوما�صية( )1(
18110 لغةدورة �للغة �لعربية )لأغر��ض دبلوما�صية( )2(
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4-5 دورة تدريب معلمي اللغة العربية لغري الناطقني بها:
تتكون �لدورة من ف�صل در��صي و�حد ومينح �صهادة )�جتياز دورة تدريب معلمي �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها (.

  أهداف الدورة:
- رفع قدرة �ملتدربني على تعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها وفق �أحدث �لنظريات و�لأ�صاليب.

-  تزويد �ملتدربني بخلفية نظرية يف علم �للغة �لنظري و �لتطبيقي مع تطبيق نظرياته على �للغة �لعربية.

شروط القبول: 
- �أن يكون �ملتقدم حا�صاًل على �ل�صهادة �لثانوية على �لأقل بتقدير ل يقل عن »جيد جدً� ». 

- �أن يكون من معلمي �للغة �لعربية �أثناء تقدمي �لطلب ويرفق ما يثبت ذلك ، �أو من �ملتميزين من خريجي ق�صم �للغة 
- و�لثقافة باملعهد بتقدير ل يقل عن » جيد جدً� ». 

- �أن ل يتجاوز عمره خم�صًا و�أربعني �صنة . 
- �أن يرفق �صهادة لياقة �صحية . 

- �أن يجتاز �ختبار �لقبول.

الخطة الدراسية للدورة

عدد المـــــادةالرمـزالرقـم
تمارين عملي نظري الوحدات

-432در��صـــات لغـــويةدرب121
-322طـــرق و�أ�صاليــب تدري�ض �للغة �لثانيةدرب122
-322�إعــد�د مــو�د تعليــم �للغة �لثانيــةدرب123
-322�ختبــار�ت �للغـــةدرب124
-322�لتقنيات و�لو�صائــل �لتعليميــةدرب125
-416تدريـب عملـــيدرب126

201216�ملجمــــــــــــــــــــــــــوع
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5- مصادر التعلم
�ل�صال�صل �لتعليمية: هي جمموعة من �ل�صال�صل �لتعليمية �لتي �أعدها من�صوبو �ملعهد، وقد طبع بع�صها يف �جلامعة    
�أجز�ء( و�لعربية  للنا�صئني )�صتة  �أجز�ء( و�لعربية  للحياة )�أربعة  �لعربية  �صل�صلة  �أخرى، مثل:  وبع�صها �لآخر يف جهات 
�أجز�ء( )خم�صة  للعامل  و�لعربية  �أجز�ء(،  )ثمانية  يديك  بني  و�لعربية  للمبتدئني  و�لعربية  �لطبي،  �ملجال  يف  للعاملني 

و�لعربية �لوظيفية )�أربعة �أجز�ء( وغري ذلك من �ل�صال�صل م�صتخدمني يف ذلك �أحدث �لو�صائل �لتعليمية كاحلا�صب �لآيل 
و�لإنرتنت وغريهما من �لو�صائل �ل�صمعية و�لب�صرية و�لت�صجيالت �ل�صوتية �ملر�فقة لل�صال�صل �لتعليمية.

�لإلكرتوين من خالل  �لعربية  �للغويات  معهد  متاح جماًنا على موقع  م�صروع  �لتفاعلية  �لعربية  �لتفاعلية:  �لعربية  موقع 
��صتخد�م �لربيد �لإلكرتوين. وي�صتهدف م�صروع �لعربية �لتفاعلية فئة �ملبتدئني من �لر��صدين �لناطقني بلغات �أخرى غري 
�أي: يف �لدول �لناطقة بالعربية  �أجنبية )  �أو  �لعربية، وميكن �ل�صتفادة منه يف تعلم وتعليم �لعربية بو�صفها لغة ثانية 
�أو �لدول �لأخرى غري �لناطقة بها(، �صو�ء �أكان ذلك يف بر�مج مكثفة �أم غري مكثفة. و�مل�صروع موجه بالدرجة �لأوىل �إىل 
�لتعلم �لذ�تي، �صريطة �أن يكون �ملتعلم عارفا بحروف �لعربية و�أ�صو�تها نطقا وكتابة ، وهذ� يعد مطلًبا رئي�ًصا قبل �لبدء يف 

�ل�صتفادة من هذ� �مل�صروع.
مكتبة �ملعهد: وهي مكتبة ت�صم �آلف �لكتب يف �للغويات �لتطبيقية، ومناهج وطرق تدري�ض �للغة �لعربية، ونظريات �كت�صاب 

�للغة، وقو�عد �للغة، و�ملعاجم و�لقو�مي�ض ... �إلخ.

6. مركزالبحوث:
�لعلمي  �لبحث  عمادة  �أن�صطة  مظلة  حتت  1394هـ  عام  �ملعهد  �إن�صاء  منذ  �لعربية  �للغويات  معهد  يف  �لبحوث  مركز  يعمل 
باجلامعة، وي�صعى �إىل تقدمي خدمات للباحثني يف �ملجالت �للغوية و�لتعليمية بهدف دفع حركة �لنه�صة �لعلمية يف هذه 

�مليادين. 
يقدم مركز �لبحوث خدماته و��صت�صار�ته للباحثني من د�خل �جلامعة وخارجها يف �ملجالت �للغوية �أو �لتعليمية، �أو يف �أي 

جمال يتو�فق ور�صالة �ملعهد �أو حمتوى �لرب�مج �لتي يقدمها.

أهداف المركز:
- �لإ�صهام يف خدمة �لر�صالة �لتي �أن�صئ معهد �للغويات �لعربية من �أجلها حتقيقا لالأبعاد �لتي ت�صطلع بها جامعة �مللك 

�صعود يف خدمة �أمتها .
- حث حركة �لبحث �لعلمي وت�صجيعها، وتقدمي �مل�صاعد�ت �ملختلفة لأع�صاء هيئة �لتدري�ض و�لباحثني.
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- تقدمي �ل�صت�صار�ت �لعلمية يف �ملجالت �لتي تتو�فق مع �هتمامات �ملعهد �ملختلفة، وكذلك �لتخطيط للدر��صات، وطرق 
جمع - �لبيانات، وحتكيم �لأدو�ت �مل�صتخدمة.

- ت�صجيع م�صروعات �لبحوث �ملقدمة من جهات خارج �جلامعة، و�لتن�صيق مع �لأق�صام �ملخت�صة يف �ملعهد و�جلامعة حول 
�إجر�ئها.

- ن�صر �لكتب و�لبحوث و�ملنتج �لعلمي مما يقره مركز �لبحوث مع �ملتابعة �ملبا�صرة لإجر�ء�ت حتكيم �لبحوث �لعلمية 
قبل ن�صرها.

- تنفيذ �مل�صروعات �لبحثية د�خل �جلامعة وخارجها، وفق �ل�صو�بط �ملنظمة لذلك. 

كرسي أبحاث تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها:
أهداف الكرسي:

و�ملدر�صني  �لباحثني  �لتعاون بني  وت�صهيل  للناطقني بغريها،  �لعربية  �للغة  تعليم  ميد�ن  �لعلمي يف  �لبحث  - دعم جهود 
و�ملوؤ�ص�صات ذ�ت �لعالقة يف خمتلف �أنحاء �لعامل.

�لعربية  �للغة  خدمة  يف  وتوظيفها  �لبحوث  نتائج  وتقييم  �للغوية،  �لدر��صات  جمال  يف  و�لتطوير  �لبحث  ثقافة  ن�صر   -
و�لثقافة �لإ�صالمية.

- �لإ�صهام يف ن�صر �للغة �لعربية و�لثقافة �لإ�صالمية، وتوفري �لبنية �لأ�صا�صية �لكفيلة بتحقيق هذه �لغاية.
- توثيق جتارب تعليم �للغة �لعربية للناطقني بغريها يف �ملجالني �لإ�صالمي و�لعاملي.

- تطوير �أ�صاليب تعليم �للغة �لعربية، وو�صع معايري �حرت�فية حتكم �أ�صاليب تعليمها.
- و�صع معايري تعّلم �لعربية لتكون �أ�صا�ًصا ملناهج �للغة �لعربية ومو�دها و�أ�صاليب �لختبار.

- �لإ�صهام يف حو�ر �للغات و�لثقافات بو�صفه جزء� من ر�صالة �ملوؤ�ص�صات �لأكادميية و�لثقافية يف �ململكة.
- �ل�صتفادة من �لتقنيات �حلديثة خلدمة �للغة �لعربية يف جمالت �لبحث و�لتعليم و�ل�صناعات �للغوية.

- تقدمي �لدعم �لعلمي ملعلمي �للغة �لعربية للناطقني بغريها عرب تنمية مهار�تهم و�لرتقاء مب�صتويات �أد�ئهم.
- �إقامة عالقات تعاون وم�صاريع �صر�كة بحثية مع �ملوؤ�ص�صات �مل�صابهة، وت�صجيع تبادل �خلرب�ت و�ل�صت�صار�ت.
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7. مركز التدريب بمعهد اللغويات العربية
التعريف بالمركز: 

    �أن�صئ �ملركز يف 1437/1/16هـ بهدف تو�صيع نطاق خدمات معهد �للغويات �لعربية ونقل خرب�ته من �أروقة �جلامعة �إىل 
�لرتبوي  بال�صاأن  و�ملهتمون  وتعليمها،  �لعربية  �للغة  بتعلم  �ملعنيون  بها  لينتفع  �لو��صع؛  و�لعاملي  �ملحلي  �لجتماعي  �لف�صاء 
و�لبحوث  �لدر��صات  نتائج  توظيف  على  وللعمل  و�أغر��صهم،  حاجاتهم  �ختالف  على  و�للغوي......  و�لإعالمي  و�لثقايف 

و�لنظريات �لعلمية �حلديثة يف �للغويات �لعامة و�للغويات �لتطبيقية يف خدمة �للغة �لعربية يف عدة جمالت تدريبية.
     وي�صتند �ملركز يف مهامه على قاعدة علمية وبحثية مميزة قو�مها خرب�ء �أكادمييون متخ�ص�صون يف �للغويات �لتطبيقية 
�لورقية و�لإلكرتونية  عرب قر�بة 45عاًما  �لتعليمية  و�إعد�د مو�دها   �لعربية  �للغات، ومدر�صون متمر�صون بتعليم  وتعليم 
قدمو� خاللها �لعديد من �خلدمات �لجتماعية خارج نطاق �جلامعة من تعليم وتدريب و��صت�صار�ت ودر��صات علمية و�إعد�د 
مو�د لتعليم �للغة �لعربية لأبنائها ولغري �لناطقني بها، �متد�دً� للدور �ملحلي �لذي ي�صطلع به معهد �للغويات �لعربية عرب 

�أهد�فه ومهامه وخدماته �لتي ميار�صها منذ �إن�صائه يف عام 1494هـ/ 1974م.

أهداف المركز: 
�لعربية  �ململكة  يف  �ملقيمني  من  خا�صة  لأغر��ض  �لعربية  تعلم  يف  �لر�غبني  لالأجانب  �للغوية  �لحتياجات  تلبية   -

�ل�صعودية. 
- تطوير �أد�ء معلمي �للغة �لعربية لأبنائها ولغري �لناطقني بها يف �صوء �لتطور �مل�صتمر �جلاري يف ميد�ن تعليم �للغات 

وتعلمها، ويف �صوء معطيات علم �للغة �لتطبيقي.  
وعموم  و�ملوظفني  و�ملتعلمني  �لباحثني  لدى  �لعلمية...  و�لكتابة  �للغوي،  و�لأد�ء  �للغوية،  �ملهار�ت  تطوير  يف  �لإ�صهام   -

�لر�غبني من �لناطقني �لأ�صليني باللغة �لعربية. 
يف  تاأثري�  �لأكرث  �لدور  متار�ض  �جتماعية  حقيقة  بو�صفها  للغة  �لجتماعية  و�لقيمة  �للغوي  �لوعي  ن�صر  يف  �لإ�صهام   -

ت�صكيل �ل�صخ�صيات �لفردية، وبناء �لعالقات �لجتماعية، وتاأطري �لنظم �لثقافية و�ملجتمعية. 
ولغري  �لعربية لأبنائها  �للغة  بتعليم  �ملهتمة   ... و�لوز�ر�ت  �ملد�ر�ض و�جلامعات  تو�جه  �لتي  �مل�صكالت  �لإ�صهام يف حل   -
�لورقية  �لتعليمية  �ملو�د  وت�صميم  �لتدريبية،  و�لدور�ت  �لعلمية،  �ل�صت�صار�ت  تقدمي  خالل  من  بها،  �لناطقني 

و�لإلكرتونية...
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خدمات املركز:  
     يقدم مركز �للغويات �لعربية للتدريب خدماته لالأفر�د و�ملوؤ�ص�صات حمليا ودوليا، مر�عيا حاجاتهم وظروفهم وتف�صيالتهم، 
�خلدمة،  لتلقي  �ملتاح  و�لزمن  �خلدمة،  لتقدمي  �ملنا�صب  �ملكان  حيث:  من  �مل�صتفيدين  لتف�صيالت  عالية  مبرونة  في�صتجيب 

و�لطريقة �ملنا�صبة للتنفيذ )وجها لوجه/ عن بعد(. وذلك يف �ملجالت �لآتية:       

يف مجال التعليم: على النحو التالي:
 علم العربية لغير الناطقين بها من الجنسين كبارًا وصغارًا من خالل برنامجين لغويين:

- �لعربية للحياة )�لربنامج �لعام(
- �لعربية لأغر��ض خا�صة.

- �إعد�د �ملو�د �لتعليمية �لورقية و�لإلكرتونية ل�صالح �جلهات �مل�صتفيدة.

في مجال التدريب: على النحو التالي:
- بر�مج تدريب معلمي �للغة �لعربية )لأبنائها( و ) لغري �لناطقني بها (.

- بر�مج �لتدريب �للغوي لفئات متنوعة من �ملهتمني �مل�صتفيدين من �لل�صانيات �لعامة و�لل�صانيات �لتطبيقية.
- يف جمال �ل�صت�صار�ت و�لبحوث: على �لنحو �لتايل:

- تقدمي ��صت�صار�ت علمية للموؤ�ص�صات �لرتبوية و�لتعليمية و�لثقافية �ملعنية بال�صاأن �للغوي.
- �إعد�د �لدر��صات و�لبحوث �للغوية ل�صالح �جلهات �مل�صتفيدة.   

المستفيدون من خدمات المركز: 
    يعمل �ملركز على �صد �حلاجات �لتعليمية و�لتدريبية و�لبحثية و�ل�صت�صارية لالأفر�د و�ملوؤ�ص�صات �ملهتمني باللغة �لعربية 

د�خل �ململكة �لعربية �ل�صعودية وخارجها. على �صبيل �ملثال على �لنطاق �ملحلي: 
وز�رة �لتعليم ) �ملعلمون – م�صرفو مناهج �للغة �لعربية – �مل�صرفون �لرتبويون �مليد�نيون ....(

مر�كز خدمة �للغة �لعربية ) مركز �مللك عبد �هلل �لدويل خلدمة �للغة �لعربية – مركز تطوير تعليم �للغة �لعربية ....(
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�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية )�جلامعات و�ملد�ر�ض �لأجنبية و�لعاملية – معاهد تعليم �للغة �لعربية يف �جلامعات �لنا�صئة ( .
�لطالب �لعرب ) طالب �ملد�ر�ض و�جلامعات –طالب �لدر��صات �لعليا –طالب �ملنح �لدر��صية – �لطالب �ملبتعثون ..... (.

متعلمو �لعربية لأغر��ض خا�صة )�لدبلوما�صيون – �لبنوك –�ل�صركات –�مل�صت�صفيات و�ملدن �لطبية .....(.
�ملجتمع �ملحلي ) دور�ت لغوية متنوعة لأفر�د �ملجتمع �لر�غبني يف تطوير �أد�ئهم �للغوي(

8. وحدة إعداد املواد التعليمية :
 �أن�صئت �لوحدة يف 1438/2/8هـ لت�صرف على �ملقرر�ت و�ملو�د و�لن�صاطات �لتعليمية/ �لتعلمية ، وو�صائل �لقيا�ض و�لتقومي 
وغريها يف �إطار عمل �لوحدة، ومن ذلك ت�صميم �ملقرر�ت و�ملو�د �لتعليمية و�لإ�صر�ف عليها  يف جمال تعليم �للغة �لعربية لغري 

�لناطقني بها.
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9- Educational Materials Preparation Unit:

����� ���	� 
��� ��	�������� ��� ���������� 	�� ���������� �����	������ ��������� ��	������� ����
activities, means of measurement and evaluation, and the design of courses and educational 
��	����������	�����������	������!�"�����	��	�������#��������	�������!��!��$

Email: 
regali@ksu.edu.sa
info@ksu.edu.sa
Facebook: ALIKSU
Twitter: @ALIKSU
Instagram: arabiclinguistics
YouTube: ArabicLangaugeInstit
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%�������&��!���	��������"�������&��!���	���$

'��	�����������������	�	�����������������������������
�(
�� )������������	����������	�	��������������	�������������	��������	�	�	���������������
�	��

the linguistic side.

�� �����������	����������!���	����	�������������������������	�������	���������������$

Beneficiaries: 
The training center seeks to meet the educational, training, research and consultation needs 
����������������������	�	�	���������������
�	��"�����
�	����	���*��!�������+�����"���������
outside, for example, on the local side:

�� -����	�/����0����	����1	������������������������"��������!��!������������������	������
�����������23$

�� Arabic language service centers (king Abdullah international center for Arabic language 
��������5�	������	������"��������!��!��	������!�����������	23$

�� 0����	���������	�	�	�����1��������	�������	����	���������������!�����������"��������!��!��
	������!����	�	�	����	���
�/���	����������������	���3$

�� Arab students (school and university students – high studies students – scholarship 
�	����	��5��	����	����������������������23$

�� "��������!��!��������������������������������16������	�����#�������������������	����
��������������	����23$

�� Local community (a variety of language training courses for community individuals to 
��������	��������!��!�������������3$
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�� 7��	���	��	����������	������!��!���#���������!���	������������������������	����
��	��!�
of the researchers, learners and employees.

�� 7��	���	��	���������	������!��!���
������������	�������������������	������!��!�������
social fact practices the most effective role in forming individual personalities, building 
social relationships and framing cultural and social systems.

�� 7��	���	�� 	�� ������ 	��� �������� �����!� ��������	���� ���� �����	����� ����������

�	�� 	������!� "����� 	�� ����� ���� ���8��	���� ����#���� 	����!�� ��������!� �����	����
consultations, training courses and design of educational materials. 

The Training Center Services:
 The Arabic linguistics center for training provides services for individuals and 
institutions locally and internationally, considering their needs, circumstances and preferences. 
'	����������
�	����!��9�;����	/�	��	���������������������������������	��������	������������	��
place to provide the service, the available time to receive the service and the appropriate way 
�����������	�	�����
�	����	��������
��!������(
'��	����������������	�������������
�(

�� �������!� "����� 	�� ���8��	���� ����#���� ��� �	�� ��;���� /���!� ���� ����� 	����!�� 	
��
language programs:

- �"��������������1!����������!���3
- �"�������������������������$

�� ���� �������	���� ��� ������ ���� ����	������ �����	������ ��	������� ���� 	��� ����	� ���
�����������$

'��	�����������	������!����������
�(

�� �������!����!���������"��������!��!��	��������1	���	������3�����1	�����8��	����speakers)

�� &��!��!�� 	������!� ���!����� ���� �������� ��	�!������ ��� ��	����	��� ������������ �����
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�� )�������!� �����	���� ������	� 	�� 	��� 	�������� ���"����� 	�� 	��� ����#���� ��� �	���� ���!��!���
through developing their skills and promoting their performance levels. 

�� 0�	�������!� ��������� �������	���� ���� ���	�������� ���<��	�� 
�	�� ����� ���	�	�	����� ����
encouraging the exchange of expertise and consultations.

The Training Center at Arabic Linguistics Institute:
���� 	������!� ���	��� 
��� ��	�������� ��� �=������>�� ��� ������ 	�� �;����� 	��� ������ ��� "�����
Linguistics Institute services and convey its experiences from the corridors of the university to 
	�������������
����
��������������	�������	����	����������������	�������	������!������������!�
Arabic, and to those interested in educational, cultural, linguistic and media affairs despite their 
��������������������������$�?��	������������#��!�	���	���@��	��������!������	������������������
����������������	����	�����������!����������!���	�������������������!���	�������"��������!��!��
�������������������	������!������$
����	������!����	�������������������	���	���������	����������������������������������;���	��
and specialists in Applied Linguistics and language teaching. It also depends on experienced 
teachers in language teaching and the preparation of paper and electronic educational materials 
���������/��B�/����������!�
�����	��/�����������������������������	�����	�����������	/����������
�����	�����	������!��������	�	����������	�����	���������������	���������	�������	��	�����"���������
������������8��	��������#������������;	�������	��	�������������������	�#���/�"�����&��!���	����
'��	�	�	��	����!���	���<��	������	��#�������������������	����	��������	�����CC��$

Objectives of the Center:
�� -��	�	������!��!����������������!�����
���
��	�	��������"���������������������������

���������/������	����������	�����	���*��!�������+�����"����$

�� 6�������	������������������"��������!��!��	������������������������8��	��������#����
���	�����!�	����	���������	����	�����������������	����	��������������!��!��	������!�����
learning, and in the light of Applied Linguistics.



35

�� 0������!��!�������������<��	����������	�	�	�������	�����	�����������	/�������8������	����
with the concerned departments in the institute and university around that.

�� Refereeing and publishing books and research papers.

�� 7���/��!� ��	� ��������� ���<��	�� ������� ���� ��	����� ��������	/� ��������!� 	�� ��!���	��!�
system.

7-Teaching Arabic to the Speakers of Other Languages (TASOL)    
Chair
Objectives:
�� +�����	��!�����������������������"+D&�����������	�	��!���������	����
�	���	�����������������

teachers and institutions all over the world.

�� Promoting a culture of research and development in applied linguistic studies, assessing 
research results, and putting it in the service of the Arabic language and Islamic culture.                                                      

�� 7��	���	��!� 	�� 	��� ������� ��� "����� ���!��!�� ���� '������� ���	���� /� ��	�������!� 	���
requisite infrastructure that will help in meeting this objective.  

�� 6������	��!��"+D&�������������	���'�������
���������
����
���$

�� 6��������!��"+D&���	������!/�������������������	�������$

�� 7�������!�����	����"������������!��	��������
�����
������������������������������!������������
materials and methods of testing.

�� Participating in language and culture dialogues as part of the mission of academic institutions 
in the Kingdom.

�� E����		��!� ����� ������� 	�������!���� 	�� ������ "����� ���!��!�� ��� 	��� ������ ��� ����������
education and linguistic industries.
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"�������������1��!�	����	�3��"���������	���
�����1�������	�3��?���	������"�����1��������	�3�����
�	���������������!�	��� ��	��	�	������!�������������������	���� ��	����	�������8����������������
sound recordings.

�� Interactive Arabic website: Interactive Arabic is a project available for free on ALI’s website 
	����!������!��8����$�'	�	��!�	�����������	�!��/��������	�����#��������	�������!��!����	����
than Arabic. It can be useful in teaching and learning Arabic as a second language or a 
�����!������1"����8����#��!�����	�����������8"����8����#��!�����	����3��
��	�����	�������
��	����������!�����������8��	����������!����$��������<��	� ��������	�����������/� 	����	�8
learning, provided that the learner knows Arabic alphabets, sounds pronunciation and 

��	��!F�	����������������G�������	��������	��	��!�	������	������	�������<��	$

�� ALI’s library: It holds thousands of books in applied linguistics, curricula and methods 
of teaching Arabic, language acquisition theories, language grammar, lexicons and 
dictionaries,…etc.

6- The Research Center
� +�����	���������	�������	���'��	�	�	�������C�����	���H��������7��	����	�"�����&��!���	����
'��	�	�	�������	���������	��������������	��������������������	��������������	�*+J$�'	����#��	��
��������������������
�	�����������������!���	������������	�����������������������	����������������
���	����������$�����H��������7��	�����������	���������������������	�	���������������������
�	����
	�����������	/������/�����������!���	������������	�����������������/������	��	��!�����
�	��	���
mission of the Institute or the content of the programs it offers.

Research Center Objectives:
�� Participating in achieving the mission of Arabic linguistics institute in serving the nation.

�� 0������!��!������	�������������	����!�������	��!������	/������������researchers.

�� )�������!� �����	���� ������	�	����� ��� 	��� ������ ����	��� 	�� "&'M�� ��������	� ��	����	���
planning for studies, methods of data collection and refereeing used tools.
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�� Be a teacher of Arabic at the time of application and append what proves that, or to be 
one of the distinguished graduates of language and culture department at the institute 
with a minimum grade of v. good.

�� O�	���������B�/��������$

�� "		��������/�������	��������	����	�$

�� Pass the admission test.

The training course study plan

No. Code Course title
Number 
of units

Theoretical Practical Exercises

��� DRB Linguistic studies � � � 8

��� DRB +���������!��!��	������!�
methods � � � 8

��� DRB Preparation of second 
language teaching materials � � � 8

��� DRB Language testing � � � 8

��B DRB Technologies and teaching aids � � � 8

��= DRB � � = 8

 Total 20 12 16

5- Language Resources
0����	������������(����/�������!�������������	����������������������/�	������	�	�	�S��������	��$�
+�������	������������
��������	����������*+J���	�����
��������	�����	��������������"���������
�����1��������	�3��"���������<�������1��;����	�3��"������������������	�����"����������!��������
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4-4 "Arabic for diplomatic purposes" training course:
Training course objectives:

�� ?�����	�	��!� ���������	�����	
�������8"����� ����#��������"����� ����#���� ��� 	���
�������	�������$�

�� 7��	���	��!�	��	�������������"����������	�����	��������!������/�������	����������	���
����$

The training course study plan

Level Course code Credit units
"����������������	������������1�3 &��!���U �U

"����������������	������������1�3 &��!���� �U

4-5 A training course for training teachers of Arabic to the speakers 
of other languages.
'	�������	��������������	��$�'	�!���	������������	����	�����	������!������������	������!�	�����������
Arabic to the speakers of other languages.

Objectives of the training course:
�� Improving trainees’ ability to teach Arabic to the speakers of other languages according 

to the latest approaches and theories.

�� Providing trainees with a theoretical background in theoretical and applied linguistics, 
with its application on Arabic.

Admission requirements:
The applicant must:

�� ����������	����	�������������/��������
�	������������!���������$�!���$
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4-2 “Arabic for specific purposes” training course:
0����	������!��������������	�����	
��������(����	������!�����������	����������������	�������	�$�
0�������������	
�����
��#�$
'8�V"�������������������������W�	������!�������(
Training course objectives:

�� +���������"����������	�����	��������!����8"���������#��!������/�������	�����������
����$

�� 6��������!����������	����"������#�����������8"���������#��!������/�������	�����������
���������������/����	����!���������#��!��#����$

The training course study plan
Level Course code Credit units

"��������������������������1�3 &��!��>U �U
"��������������������������1�3 &��!��>� �U

4-3 «Arabic for religious purposes» training course:
Training course objectives:

�� ?�����	�	��!����������	�����	
�������8"���������#��������"���������#���$�

�� 7��	���	��!�	��	�������������"���������'����������	����	�����8"���������#���$

The training course study plan
Level Course code Credit units

"�������������!��������������1�3 &��!��CU �U
"�������������!��������������1�3 &��!��C� �U



30

�� Fourth Level

No Course Code & No. Course Title Units

� �H"'�=UU Thesis 1=3�J��	�

Total 31 units+ (6)  units of thesis

4- Language Teaching Training Courses
4-1 "Arabic for general purposes" training course:
�����	������!��������������	�����	�����������(����	������!���������������������	�������	���	�����
������������$�0�������������	
�����
��#�$

Training course objectives:
1- +���������"����������	�����	��������!����8"���������#���$
2- 6��������!� ���������	���� "����� �#����� ��� ���8"����� ����#����� ���������/� ���	����!� ����

speaking skills.

The training course study plan
Level Course code Credit units

Beginner &��!��=U �U
Intermediate &��!��=� �U

Advanced &��!��=� �U
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3-5 Master of Arts in Development Skills of Teachers of Arabic as a 
Second Language 
This program includes four levels, one semester for each level. The student studies in the four 
������(�1��3����	���������	����	��1=3����	�����	�����$�'	�!���	�������	����	�����-��	������"�	�����
6���������	�+#��������������������"����������+������&��!��!�$

Admission requirements:
'������	����	��������������G�������	�����	���������	����������/��
�������	!�����	���	������
�	�+�������������	����������;���	�������������������������������	!�����	���	���������*��!�+����
J�������	/��	��������	���	���G������	��������
��!(

6- Bachelor degree in Arabic language with a minimum grade of very good.
7- Passing an admission written test.
8- Passing a personal interview.

Program General Structure 
o Thesis and courses options

�� O����������G���������	��1��3����	���������	����	��1=3����	�����	��������������
�(�

Type of courses Number of courses Number of units
7��� �� �B�

0���	���� � =
Thesis � =

� �H"'�B�� +������&��!��!��)��!��	��� �1�XU3

� �H"'�B�� ��;	����&��!���	��������+������
Language Teaching �1�XU3
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Second level
Code Course title Credit units

B=������ Language testing �
B=������ �������!����!��!���������������������� �
B=������ 7����	����������!��!��	������! �
B=������ Linguistic contrastive and error analysis �

Total 12

Third level
Code      Course title Credit units

B>������ Teaching language elements and skills �
B>������ Preparation and evaluation of language 

teaching materials �
B>������ Research in Applied linguistics �

Total 9

Fourth level
Code Course title Credit units

B�������� Language planning �
B������� Practicum �
BCC����� Research project �

Total 9
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	�������#��������	�������!��!������
�������	��������������/�������!���	����������!�����
developing the appropriate programs.

Admission requirements:
The applicant must:

1- �����E$"����"�����1����G�������	3�
�	������������!�����������/�!���$

2- Pass the written test and the interview.

3- E����/������/��	$

4- +���	�	
����		�����������������	����/�	
�������������	��!�	�	�����������	������$�

5- E��������8�	�����	����	$

The Master’s program study plan
First level

Code Course title Credit units
BB������ Introduction to applied linguistics �

prep BB� +���������!��!����G����	��� �

prep BB� Language Teaching Methods �

prep BB� 7��	�����������!��!��	������! �

Total ��
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3-4 Master of Arts in teaching Arabic to the speakers of other 
languages. 
The Applied Linguistics Department offers the Master program of Arts in teaching Arabic to the 
speakers of other languages. This program aims to address the lack of Master programs in the 
��������"�������&��!���	�������	���"���
���������������/�	������!����������������!�	���	��������
���"�����	��	�������#��������	�������!��!��$���������!�������������!���	����������+�����
!�����	������� �	����� 	��������������������� 	������������ ���������	�� ��� 	�������� ���"�������
Linguistics.
�����-"����!������������������	/������<��	����������	�������������	�����������"�������&��!���	�����
especially those required for a professional teacher in teaching Arabic to the speakers of other 
���!��!����+���������	���������	�����G�������	������!�"�����	��	�������#��������	�������!��!����
second language acquisition, performing contrastive studies and error analysis, principles of 
testing, language learning strategies, and principles of psychology related to language learning 
and teaching processes. Furthermore, this program focuses on practical training in conducting 
researches and applied linguistic studies, preparing and analyzing Arabic teaching materials, 
language planning, dealing with culture in language teaching programs, and actual teaching of 
Arabic during the program. 

Program objectives:
�� Providing institutions of teaching Arabic to the speakers of other languages with 

specialized teachers.

�� Deepening theoretical and applied knowledge in modern linguistics as well as its 
�����	���	����	�����������	������!�"�����	��	�������#��������	�������!��!��$

�� Providing students with knowledge and skills required to linguistic planning as well as 
preparation and evaluation of language teaching materials.

�� '�������!� ����	����� ���� 	�����	����� ���������/� ��� 	��� ��	����� ��� 	������!� "����� 	��
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Second level

Number code  Course title Hours

518  Prep Practicum 3
519 Prep Issues in Applied Linguistics 2
520 Prep Contrastive and Error Analysis 3
521 Prep Language testing 3
522 Prep Language Teaching Materials 2
523 Prep Research in Applied Linguistics 2

Total 15
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Admission requirements:
The applicant must:

1- �����E$"�1����G�������	3����"�������������	������������@������"�����
�	������������
!�����������/�!���$������������E$"����'��������	��������������		�������	����	��/����"�����
from an Arab university with a minimum grade of very good.

2- O�	�	����������B�/��������$

3- E����/������/��	���������	������	����	������!$

4- Pass the written test and the interview.

5- E��������8	�����	����	$

The postgraduate diploma program study plan

First level

Number code  Course title Hours

B��  Prep Modern Linguistics �

B�� Prep Arabic phonology �

B�� Prep Arabic morphosyntax �

B�� Prep Methods of teaching Arabic �

B�B Prep "����8�������"�����������!��!��	������! �

B�= Prep +������&��!��!��"�G����	��� �

B�> Prep -�	��������	������!�'�������7��	��� �

Total �B



23

Second level

No. Code Course Number of 
units Theoretical Practical Exercises

��� DRB Linguistic analysis � � � 8

��� DRB Arabic lexicology � � � 8

��� DRB Testing and evaluation � � � 8

��� DRB Teacher skills � � � 8

��B DRB +���������!��!��	������!�
technologies � � � 8

��= DRB )���	�����1�3 � � = 8

Total 20 12 16

3-3 The postgraduate diploma program in teaching Arabic to the 
speakers of other languages. 
���� ���!���� ��� �������� ��	�� 	
�� �������� ���� �����	��� ����$� '	� !���	�� �� ���	����	�� ��� 	���
postgraduate diploma in teaching Arabic to the speakers of other languages.

Program objectives:
1- Providing students with theoretical background in theoretical and applied linguistics, with 

its application on Arabic.

2- '�������!� �	����	�M� 	�����	����� ���� ����	����� ���������/� ��� ����!�!/� ���� ��	����� ���
teaching Arabic to the speakers of other languages.

3- Preparing students for actual teaching of Arabic to the speakers of other languages.

4- Providing students with the necessary skills for the preparation of lesson plans as well as 
the preparation and evaluation of language tests.
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The postgraduate diploma program study plan
First level

No. Code Course title
Number of 

units
Theoretical practical Exercises

��� DRB Islamic culture � � � 8

��� DRB +���������!��!��	������!�
theories � � 8 8

��� DRB Applied linguistics � � � 8

��� DRB +�������!���	��� � � 8 8

��B DRB
Preparation of second 

language teaching materials 
and curricula

� � � 8

��= DRB +���������!��!��	������!�
methods � � � 8

��> DRB )���	�����1�3 � � � 8

Total 20 14 12
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2.6 The postgraduate diploma program for training teachers of 
Arabic to the speakers of other languages.

���� ���!���� ��� �������� ��	�� 	
�� �������� ���� �����	��� ����$� '	� !���	�� �� ���	����	�� ��� 	���
postgraduate diploma for training teachers of Arabic to the speakers of other languages.

Program objectives:
1- Developing educational, professional and technological skills of trainee teachers.

2- Improving trainees› abilities to teach Arabic to the speakers of other languages according 
to the latest approaches and theories.

3- Providing trainees with a theoretical background in theoretical and applied linguistics, 
with its application on Arabic.

Admission requirements:
The applicant must:

1- �����E$"�1����G�������	3����"�����������	�������'��������	������
�	������������!�����
of good.

2- Be a teacher of Arabic at the time of application and append what proves that.

3- O�	�	����������U�/��������$

4- "		��������/�������	��������	����	�$

5- Pass the admission test.
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Second: The non-intensive program:
'	��������		�������	����������	�����	���#��!��������8��	��������#�������"����$�'	�!���	���������
���	����	�$

Program objectives:
1- +���������"����������	�����	��������!����8"���������#���$

2- 6��������!� ���������	���� "����� �#����� ��� ���8"����� ����#����� ���������/� ���	����!� ����
speaking skills.

Admission requirements:
�8�"���������/�����������	����	�$
�8�"�������'G���$
�8�"��������������	��������/���	��<����	������!���$

Program description:
It consists of:

�� V"���������!���������������W�	������!�������$

�� ["�������������������������\�	������!�������$
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Code Number Course title Credit 
units

&��!����U H���	�	����1�3 �
&��!����� D����7�������������1�3 �
&��!����� '�	�������H�����!�1�3 �
&��!����� 0;	�������H�����!�1�3 �
&��!����B ]��		���7������	����1�3 �
&��!����= %�������1�3 �
&��!����> '�������7��	����1�3 �
&��!����� +����	�����	����/�	�;	�1�3 �
&��!����C &��	����!�1�3 �

Total 20
 

Level four

Code Number Course title Credit 
units

&��!���U &��	����!�1�3 �
&��!���� ]��		���7������	����1�3 �
&��!���� %�������1�3 �
&��!���B '�������7��	����1�3 �
&��!���= +����	�����	����/�	�;	��1�3 �
&��!���> 7����	����������	���� �
&��!���� D����7������	����1�3 �
&��!���C 0;	�������H�����!�1�3 �

   Total 20
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Level one

Code Number Course title Credit 
units

&��!���� 7�������	����1�3 �
&��!���� '�	�������H�����!�1�3 �
&��!���� ]��	��!�1�3 �
&��!���B +/�	�; �
&��!���= vocabulary �
&��!���> +����� �
&��!���� H���	�	���1�3 �
&��!���C &��	����!1�3 �

Total 20 

Level two

Code Number Course title Credit 
units

&��!����U H���	�	����1�3 �
&��!����� D����7������	����1�3 ��
&��!����� '�	�������H�����!�1�3 �
&��!����� 0;	�������H�����!�1�3 �
&��!���B ]��		���7������	����1�3 �
&��!����= %������1�3 �
&��!����> &��	����!�1�3 �

Total 20 
Level three
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�� Teaching students Arabic language elements and skills, and training them to use it in 
different language situations.

�� Provide students with the basic vocabulary and structures.

�� Improving students› levels in language communication skills.

�� Provide students with the main concepts of Islamic culture and its multiple aspects.

�� )��������	����	��
�	��	��������	�����	��	�!��������������!���������8�������!$�

�� +�����	��	����	�M��#�����������!��!��	��	��!$

�� ^�����/��	����	��	��<����	����������������!������	�����������	/$

Admission requirements:
�� "��������������������/�����������	����	��
�	����������!������$!���$

�� O������	����������������������������!�������	���*��!��������������+�����"����$

�� ������������	����	���	���������B�/��������$

�� ������������	����	�����/������/��	$�

Program description:
The intensive program for scholarship students is a morning program allotted for non–native 
speakers of Arabic. It consists of preliminary training course and four levels, each level is one 
�����	��$�'	�!���	�������	����	����������	���/������������"����$

The intensive program study plan
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�� ?���	(�������	����������!�������
������	����	���	��/�������/����
��#�����������������/$
�� +�����(��������8��	����������!�������
������	����	���	��/�	
����/����
��#��	�����������

a day.
- Master of Arts in teaching Arabic to the speakers of other languages.

Admission requirements:
�� "����	����	�������������/��������1�������G�������	3�
�	������������!�����������/�!���$

�� ������������	����	���	���������B�/��������$

�� ������������	����	�����/������/��	$�

�� ������������	����	���������8	�����	����	$

�� There should be a Mahram with the female student.

3- Academic Programs of the Institute:
3-1 The intensive program:
Program objectives:
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*��!�+����J�������	/$�

Objectives:
�� )���������!��G����	/������	���������!��������	�����������	������!�"�����������������

language.

�� 7���	���������	�����������	���������������	�	��	�����������	����	��
�	�����!���	�������
����8����������	$

�� Provide students with practical experiences through activating exchanging programs 
and linguistic partnerships.

�� 7��	���	��	��"��������!��!����������	����!��������!�	������!����������
��#����������
�����	�������	��!��	�������	���	�������	������������	/�������$

�� 7���	���������	�	��������������	�����	����������	�����������������������;�������	���
researches to develop all the elements of the academic system, starting from preparation 
and development of curricula and educational materials as language inputs, and ending 
with preparation of standardized language tests as an evaluation to the linguistic outputs.

Women’s Section Academic Programs:
�� ������	����������!���������������������	����	��1������/����
��#�����������������/3$

�� �������8��	����������!����1	
����/����
��#��	���������������/3$

�� ["���������!���������������\�	������!�������$

�� ["�������������������������\�	������!�������$

Programs and scientific degrees: 
The institute grants Diploma degree through two programs:
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teaching Arabic as a second language.

2- Developing teachers› abilities and training them to design plans and curricula of teaching 
Arabic as a second language.

3- Providing teachers with the theoretical bases and the necessary skills required to prepare 
materials and text books of teaching Arabic to the speakers of other languages.

4- Developing teachers› experiences and training them on how to design and build language 
tests.

5- Developing teachers› linguistic, cultural and professional knowledge and updating them.

Department academic programs:
1- Master of Arts for skills development of teachers of Arabic as a second language.

2- The postgraduate diploma program for training teachers of Arabic to the speakers of 
other languages.

3- A training course for training teachers of Arabic to the speakers of other languages.

5- Women’s Section at Arabic Linguistics Institute
����
����S�����	����
�����������������������$�+������	���!�����!���	�������������8��	�������
���!�����1"����� ����!�����������������"����� ��������������������3$�"�	���	��	�� �	��	��	���	��
provide the intensive programs due to the overwhelming response to learn Arabic to complete 
the university study after obtaining the Diploma degree in language competency in Arabic as 
a second language. Then, the women’s section started to host Master female students of Arts 
in teaching Arabic to the speakers of other languages and supervise the educational process 
technically and support continuity of the academic development through ensuring the classrooms 
safety and readiness to transmit and communicate electronically with professors by all means 
���	�������!/$�����
����S�����	�����������	������	���J�������	/�7�	/����	�������!������	�"�������
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�������	����	��������	������C��$����������	���	����������"�����&��!��!��	��������	�����8
��	��������#��������G��������	������������!�	��	�����	��	������	���������������������	������
��� �	� ��� ����������� �� ��<��� ���#� ��� 	��� �	��	�!/� ��� ��������!� "����� ���� 	������!� �	� 	�� ���8
native speakers across the world through specialized teachers who graduate every year hoping 
	��	� "����� �������� 	����� 
��� 
��	� 	�� ������ �	� ���� 	��� ��#�� ��� �����	���� ���������� ���	�����
and intellectual recognition, or even to meet the communication needs and common interests 
service among the peoples and the Islamic and Arab communities. 

Goals of the department:
�� Providing students with a theoretical background in theoretical and applied linguistics, 

with its application on Arabic.

�� '�������!��	����	�M�����	���������	�����	��������������/����	�����	��������	������!�"�����
to the speakers of other languages.

�� Preparing students to teach Arabic to the speakers of other languages.

�� Providing students with the skill of lesson plan preparation as well as preparation and 
evaluation of language tests.

Department academic programs:
�� Master of Arts program in teaching Arabic to the speakers of other languages. 

�� The postgraduate diploma program in teaching Arabic to the speakers of other languages. 

2.3- Teacher Training Department:
D��� ��� 	��� ����� �����	���	�� ��� "����� &��!���	���� '��	�	�	��� �	� ����� 	�� 	����� 	��� 	��������
��� "����� 	�� ���8��	���� ����#���� 1��8�������3� ���� �������� 	����� ����	������ �����	���� ����
methodological skills and competencies.

Goals of the department:
1- '�	�������!� 	�������� 	�� 	������������	��������������������� 	�������� ��� 	�����������
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objectives and through the multiple programs, the department undertakes a lot of tasks within 
the framework of Arabic Language service and spreading its culture through its students who 
come from all over the world as well as others who have the desire to learn Arabic and know its 
���	������������8��	��������#����
����	�/��	�	���*��!�������+�����"����$

Goals of the department:
�� �������!�"�����	�����8��	��������#�������"�����	���������������	����	�������	����������

providing them with Arabic and Islamic culture.
�� Preparing, implementing and developing the programs of teaching Arabic and Islamic 

���	�������	�����������	������!�"�����	�����8��	��������#���$
�� )�������!� ���� ���������!� 	��� ��G�������	�� ��� "����� 	������!� ���!����� 	�� ���8��	����

speakers, from curricula, educational materials, measurement and evaluation tools according 
to the latest educational methods and technologies of language teaching.

�� 7�����	��!�����������������������	�����������	������!�"�����	�����8��	��������#���$
�� '�������!� �����	���	� ������	��M� �#����� ���� ���������!� 	����� ����	���� 	����!�� ��������	�

courses and activities.
�� 7�8�����	����
�	��	������	�	�	����������������������	�������	������!�"�����	�����8��	����

����#�������������!������	�������������!������;����!��!��;���������$

Department programs:
The department provides two programs and a number of training courses, as follows:
First: The intensive program for scholarship students.
+�����(��������8��	����������!���$�'	��������		�������	����������	�����	���#��!��������8��	����
����#�������"����$�'	�!���	������������	����	�$
It consists of:

�� V"���������!���������������W�	������!�������$

�� ["�������������������������\�	������!�������$

2.2-Applied Linguistics Department
D��� ��� 	��� 	����� ����� �����	���	�� ��� "����� &��!���	���� '��	�	�	�� ����� 
����� �	� 
��� �����
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1- Arabic Linguistics Institute:
Origin(�"�����&��!���	����'��	�	�	��
�����	�������������!�	�����!�������*��!�?������8�%��S��
����/�����������8�������	�����/���������������������B�=���C����������������!��=�>��C>��"6�
	����������	���������<��	���������!�
�������������!�"���������	������!��	�	�����8"���$�
������������	������	�	�	��
���V"�����&��!��!��'��	�	�	�W��	�	��	�	���$��������	�
�����������
	�W�"�����&��!���	����'��	�	�	�W���������$

Goals of the Institute:
�� �������!� "����� 	�� ���8"��� �	����	�� ��� 	��� J�������	/�� ���� �	����� 
��� ����� 	�� 	���

Kingdom from Islamic and other countries.
�� 7�����	��!���������� ��� 	������������	��/��!�"�������������/�� structure and what is 

necessary to promote the Language.
�� Preparing�	����������������@������	������!�"�����	�����8��	����"�������#���.

Vision: ]��������������!����������	�����������������	���programs of Arabic to the speakers 
of other Languages.

Mission: to provide a motivating learning environment for the spread of Arabic via offering 
teaching, training and research programs in the���������	������!������������!�"�����	��	���
speakers of other languages and establishing a partnership with the local and international 
community.

2.1- Language and Culture Department
D��� ��� 	��� �����	� �����	���	� of Arabic Linguistics Institute, its students represent the 
majority among the students who study at the institute. In the light of the institute drawn 
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Organizational Structure:

2-Academic Departments
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&��!��!������7��	���������	���	
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]����M��+��	�����	�"�����&��!���	����'��	�	�	�
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�������8��	����������!���
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-��	������"�	�����6���������	�+#��������������������"����������+������
Language

&��!��!���������!��������!�7������

"���������!���������������\�	������!��������[
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�������!�"�����	��	���+���#�������D	����&��!��!���1�"+D&3�7����

�����������!�7��	����	�"�����&��!���	����'��	�	�	�

0����	������-�	�������)������	����J��	

-��������7��������	���
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Introduction
 All Praise is due to Allah ….. Blessings and peace be upon the prophet.
The importance of Arabic springs from being a global language. Its heritage, history and 
civilization from which the West learned across thousands of years, witness that. It is the 
�����������!��!�����������	�����BU���������"������	
�����	����	�$�'	����	������	���������������
for nearly one and a half billion Muslims across over the world. Today, it is admitted by the 

�����
�����	��	�"��������	�����;	�������������!��!�����	���J��	���O�	�����7���������������	��
��������	��!��������������	���J��	���O�	�����D�!���@�	��������0����	�����+�����������7��	����
1JO0+7D3$
O�� ���	� 	��	� 	��� �	�	��� ���� ������ ��� "����� ���� �������	��� 
�	�� 	��� ���/� ^����� ���� 	���
+�����$�����	��!������	���"�������'����/��//�����/������	�����		�����'����$�"��������	���
���!��!�����^��������
������	�
���������������	������/�-�����!����-��������1������!������
����������������3$�0���/�-���������	��������������	���"�����	��������	����	��������������
of the religion and realize its meanings. As narrated about the prophet (blessings and peace be 
��������3����/��!�W�������"���������	������	�	��	���������W$
+������������!����!��!���8���/����!��!���8���������	��	��	�����������������!�"���������;	�����/�
�����	��	�	��	�������#�����������8����#�������"����$�'	����	���������	����!��!�����	��������
��������/�������	����	������	������������;�������!�������!�$������;�����	�������^�������/�
������	�������!��!�����	����/������S	���
�	���	�������!�	���^���������^�����������"������
�������/��� ��������������� ���	�$��������	��/����"����� �������8��	��������#���� ��� 	���
�/� 	��
������	��������!��������
������������	�������@��	���������!���������!���$�"���������8-������
speakers of other languages, it is considered the language of communication, culture and 
translation.
D�����������"��������S	�����	�����$�"���
���������������	��"������������#�����	��������!���
knew its value and we have the best evidence and the strongest proof for that through the 

�	��������	���D����	����	�������������	�����
��	��!�$�
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