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 كلمة سعادة العميد

ميض قدما  نحو وال يزال معهد اللغة العربية خيطو خطواته الثابتة نحو الغد، وال يزال ي   

أهداف منشودة تسعى إىل الريادة العاملية يف جماالت تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، 

وإعداد وتدريب املعلمني يف هذا املجال، وتقديم االستشارات البحثية يف شتي جماالت علم 

أصقاع األرض اللغة التطبيقي، ومن ثم مل يعد غريبا  أن يظل املعهد قبلة الدارسني من شتى 

طلبا  للدراسة فيه. ولوال بعض عوائق إدارية تعوق الطالب عن االلتحاق باملعهد الكتظ 

 املعهد بالطالب رغبة يف االستفادة من خربة خربائه ومعلميه.

واليوم وأنا أقدم للتقرير السنوي ملعهد اللغويات العربية، والذي أرشف باالنتامء إليه، عن    

هـ أشعر بأّن اإلنجازات السابقة التي حتققت قد نضجت، وأّن 1438 /37العام اجلامعي 

اآلمال يف حتقيق املزيد من هذه اإلنجازات قد انتعشت، وأّن احلراك احلايل اهلادف إىل مزيد 

 من التطوير ما هو إال لبنة تضاف إىل لبنات هذا الرصح العظيم.

السابقة لرباجمه الثالثة باالعتامد  هتوملا كان معهد اللغويات العربية قد حظي عرب سنوا     

األكاديمي من اهليئة الفرنسية لتقويم البحث العلمي والتعليم العايل ملدة مخس سنوات، كام 

تم حصول براجمه عىل االعتامد الوطني من اهليئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكاديمي، عالوة 

لزاما  علينا أال نبقي عىل اإلنجاز فحسب،  عىل حصول نظام اإلدارة به عىل شهادة األيزو، كان

بل نعمل عىل تكراره. وعليه استمرت جهود املعهد وال زالت يف العمل عىل تفعيل األهداف 
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، والعمل عىل إمتامها يف أفضل صورة 10،9،8،6،4االسرتاتيجية من خطة املعهد أرقام 

 ممكنة.

ملراجعات هيئات االعتامد األكاديمي وال تزال مجيع أقسام املعهد عىل أهبة االستعداد     

باحلفاظ عىل ما أنجز واإلضافة إليه؛ فاملعهد يعمل عىل زيادة تواصله املجتمعي يف الداخل 

واخلارج. وقد شهدت أروقة املعهد يف هذا اإلطار حراكا  تطويريا  عىل خمتلف األصعدة، ويف 

 العملية التعليمية خمتلف االجتاهات، حيث استحدثت برامج جديدة تسعى إىل حتسني

كربنامج املاجستري بقسم تدريب املعلمني، كام تم إنشاء وحدة جديدة إلعداد املواد التعليمية 

والتي كان هلا السبق يف  ،السالسل التعليمية السابقة إنتاجاخلاصة باملعهد هتدف إىل مواصلة 

فق احتياجات املعهد تعليم العربية لغري الناطقني هبا، وتعمل عىل إنشاء سالسل جديدة و

ووسائل القياس والتقويم،  ،التعليمية، كام تعمل عىل تصميم املقررات واملواد التعليمية

 وتكون جهة استشارية لكل ما يتعلق بتعليم وتعلم العربية للناطقني بغريها.

كام شهد احلراك التطويري هذا العام اإلرهاصات األوىل ملركز تدريب معهد اللغويات        

لعربية. هذا املركز اهلادف إىل االستفادة من هذا الزخم الوافر من اخلربات املوجودة يف هذا ا

املعهد العريق، وتقديم هذه اخلربات خارج أروقة املعهد يف املجتمعني املحيل والعاملي، 

 ولينتفع هبم كل املعنيني بتعليم وتعلم اللغة العربية، وكل املهتمني بالشأن الرتبوي والثقايف

واإلعالمي واللغوي وغريهم، عىل اختالف حاجاهتم وأغراضهم؛ فعرب هذا املركز ستنتقل 
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خربات املعهد لكل الراغبني يف تعلم العربية من أبنائها، ومن غري الناطقني هبا عرب تقديم 

 وتصميم املواد التعليمية ..... ،االستشارات العلمية والدورات التدريبية

مي تواصلت أنشطة املعهد األسبوعية هذا العام عرب املحارضات التي ويف إطار البحث العل   

 ،يقدمها األساتذة األفاضل من علامء املعهد وتشهد حراكا  ثقافيا  يفيد األساتذة والطالب

عالوة عىل ما شهدته هذه املحارضات من إرشاك لطالب املاجستري بأبحاثهم يف هذا الزخم 

رجات املعهد. وقد استمر األساتذة يف تقديم أبحاثهم التي العلمي كبشارة طيبة عىل جودة خم

تثري خزينة املعهد العلمية، كام قدمت العديد من املشاريع اهلادفة إىل إثراء العملية التعليمية. 

تقدم يف إطار التميز التدرييس والتميز  أبحاثا  ويف إطار ما استجد من حراك اقرتحت اإلدارة 

اجلميع بعد أن عرضها أصحاهبا، ورآها الكل دفعا  وتشجيعا   البحثي القت استحسانا  من

 وحتسينا  للعملية التعليمية.

وألن احلراك العلمي ال يتوقف، وألن اجلمود آفة غري مستحبة تواصل أقسام املعهد     

املختلفة مراجعة خططها وتعمل عىل تطوير براجمها عرب مناقشات دائمة هتدف إىل الوصول 

 أفضل صورة ممكنة.برباجمها إىل 

وعىل نطاق اإلرشاد األكاديمي، ويف إطار الدعم الالحمدود من قبل املعهد ألبنائه الطالب      

تواصل األقسام متابعة طالهبا وحل مشاكلهم أوال  بأول دعام  للعملية التعليمية برمتها، 

املعهد من  هدموعمال  عىل خروج املنتج التعليمي املقدم للكليات بصورة مرشفة تعكس ما ق

 جهود يف هذا اإلطار.



 

 

هـ 1438-1437التقرير السنوي لمعهد اللغويات العربية   

14 

وألّن إدارة املعهد تعلم متاما  أّن احلراك التطويري ال يمكن أن يأيت عرب فكر واحد ورأي    

 .واحد، فقد حرصت عىل تقديم استبانات بني احلني واحلني تأخذ فيها رأي اآلخرين

لعلم واخلربة وحسن واآلخرون هم أساتذة وعلامء ومدرسون وإداريون عىل قدر عاٍل من ا

 اإلدارة.

وألّن معهد اللغويات العربية فرع من أصل، واألصل ثابت وفرعه يف السامء ممثال  يف جامعة    

امللك سعود، التي حيذو املعهد حذوها يف اسرتاتيجياهتا العامة، وحياول أن يمثلها خري متثيل 

ام  غري حمدود من قبل مسؤوليها يف اسرتاتيجياته اخلاصة، وال عجب يف ذلك واملعهد يتلقى دع

 وعلامئها، وعىل رأسهم سعادة األستاذ الدكتور بدران بن عبد الرمحن العمر.

وال يفوتني وأنا أقدم هلذا التقرير السنوي أن أشكر كل من ساهم يف إعداده، وعىل رأسهم     

 سعادة الدكتور هشام بن صالح القايض وكيل املعهد للتطوير واجلودة.

 

 

 عميد معهد اللغويات العربية                                                                  

 

 د. سعد بن حممد القحطاين                                                                            
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:نبذه عن المعهد  

 النشأة: 

بموجب املرسوم  –رمحه اهلل –ة يف عهد امللك فيصل جاء إنشاء معهد اللغويات العربي      

م ليحقق أهدافا نبيلة عىل 16/7/1974هـ املوافق 25/6/1394امللكي الصادر بتاريخ 

معهد اللغة  "رأسها نرش اللغة العربية وتعليمها لغري العرب. وقد كان اسم املعهد آنذاك 

                             هـ.1434يف عام  معهد اللغويات العربية "، ثم تم تعديله إىل  "العربية

أهداف املعهد:   

تعليم اللغة العربية لغري العرب من طالب اجلامعة وغريهم الذين يقدمون إىل اململكة  •

 من األقطار اإلسالمية وغريها.

سة مفردات اللغة العربية وتراكيبها وغري ذلك مما يتطلبه  • إجراء البحوث يف ميدان درا

 العربية.نرش اللغة 

 إعداد مدرسني متخصصني يف تدريس اللغة العربية لغري العرب. •

         

  .الريادة العاملية واملرجعية العلمية يف برامج اللغة العربية لغري الناطقني هبا :الرؤية

 

ــ اللغة العربية من خالل تقديم برامج تعليمية  :ةالرسااال توفري البيئة التعليمية املحفزة لنرش

مع  رشاكة وبحثية رائدة يف جمال تعلم و تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا وإقامة وتدريبية

    املجتمع املحيل والعاملي.
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 الهيكل التنظيمي لمعهد اللغويات العربية
 
 

 
 

(  1شكل رقم )   

ملعهد اللغويات العربية التنظيمياهليكل   
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: أعضاء مجلس المعهد  
 

 

 

 

 عميد املعهد 

سعد بن حممد القحطايند.  

 

   
وكيل املعهد للدراسات العليا 

 والبحث العلمي

 د.عيل بن ماجد آل رشيدة

 وكيل املعهد للشؤون األكاديمية

 د.حممود بن عبداهلل املحمود

 وكيل املعهد للتطوير واجلودة

 د.هشام بن صالح القايض

 

 

  

 رئيس قسم اللغويات التطبيقية

عزيز احلسينيد.عبداهلل بن عبدال  

 

 رئيس قسم تدريب املعلمني

 د. عقيل بن حامد الشمري

 رئيس قسم اللغة والثقافة

 د.امحد بن عبداهلل احلقباين

(  2شكل رقم )   

 أعضاء جملس املعهد
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األكاديمية الشؤون  
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 قسم اللغة والثقافة

ية به يمثلون األغلب ية، وطال يات العرب هد اللغو قدم أقســـام مع بني الطالب  من أ

ويف ضــوء األهداف املرســومة للمعهد، ومن خالل براجمه املتعددة يقوم  .الدارســني

القسم بمهام عدة يف إطار خدمة اللغة العربية ونرش ثقافتها عرب طالبه املنضمني إليه 

فة  ية ومعر طار األرض، عالوة عىل غريهم من الراغبني يف تعلم العرب ــتى أق من ش

 قني هبا من املقيمني عىل أرض اململكة.ثقافتها من غري الناط

 :قسم الأهداف 

سية وطالبات طالب لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا  •  وغريهم    املنح الدرا

 .اإلسالميةو وتزويدهم بالثقافة العربية من اجلنسيات املختلفة،

لغري الناطقني إعداد برامج تعليم العربية والثقافة اإلسالمية يف جمال تعليم العربية  •

 هبا وتنفيذها وتطويرها.

 وسائلإعداد وتطوير مــا تتطلبه برامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من  •

ـواد تعليمية وأدوات قياس وتقـويم ـ ـا  ألحدث األساليب  ،ومـ ـ ـ الرتبوية وفق

 تعليم اللغات.وتقنيات 

 ية لغري الناطقني هبا.إجراء البحوث التطبيقية يف جمال تعليم اللغة العرب •

حتســني مهارات منســويب القســم ورفع قدراهتم من خالل الدورات واألنشــطة  •

 املختلفة.

التعاون مع املؤســســات واجلهات ذات الصــلة بتعليم العربية لغري الناطقني هبا،  •

 وتقديم االستشارات وتبادل اخلربات.
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 برامج القسااااام :

ا من الدورات عىل النحو التايل:يقدم القسم للدارسني من اجلنسني برنا  جمني وعدد 

 الربنامج املكثف للمنح الدراسية أوالً:

 وصف الربنامج:

برنامج صباحي خمصص لغري الناطقني  هو الربنامج املكثف للمنح الدراسية

ويتكون من دورة متهيدية وأربعة مستويات، مدة كل مستوى فصل  ،باللغة العربية

 شهادة: دبلوم الكفاية يف اللغة العربية.نامج بنجاح درايس، ويمنح من أكمل الرب

 أهداف الربنامج:

تعليم الطالب / الطالبات عنارص اللغة العربية ومهاراهتا، وتدريبهم عىل استخدامها  ▪

 يف املواقف اللغوية املختلفة.

 تزويد الطالب/ الطالبات باملفردات والرتاكيب األساسية. ▪

 ي لدى الطالب/ الطالبات.رفع مستوى مهارات االتصال اللغو ▪

 تزويد الطالب /الطالبات باملفاهيم األساسية للثقافة اإلسالمية وجوانبها املتعددة. ▪

 تزويد الطالب / الطالبات باالسرتاتيجيات الفاعلة يف التعلم، وكيفية التعلم الذايت. ▪

 دعم مهارات الطالب / الطالبة يف اسرتاتيجيات خوض اختبارات اللغة. ▪

 / طالبات الربنامج لاللتحاق بكليات اجلامعة املختلفة. تأهيل طالب ▪
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سني الناطقني  ثانيًا: صص للمقيمني يف اململكة من اجلن الربنامج غري املكثف، وهو خم

 بغري العربية. ويمنح شهادة )اجتياز(.

 أهداف الربنامج:

 العربية . نرش اللغة العربية وثقافتها بني الناطقني و الناطقات بغري ▪

ية  ▪ لدى تنم ية  ية العرب هارات االتصـــال قاتامل ناط ناطقني وال بغري  ال

 وبخاصة مهاريت االستامع و الكالم.  العربية،

ــم اللغة والثقافة عىل دورتني تدريبيتني عىل النحو  وحيتوي الربنامج غري املكثف بقس

 التايل:

 "العربية ألغراض عامة  "دورة   ❖

 "العربية ألغراض خاصة  "دورة  ❖
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 طالب الذين يدرسون بقسم اللغة والثقافة :جنسيات ال

 

 هـ: 1438-1437األول  الدراسي الفصل في الطالب جنسيات: أوال

وثالثني جنسية  حدىابلغت جنسيات الطالب الذين درسوا يف القسم يف هذا الفصل 

 موزعة عىل النحو اآليت:

 

 

 (3 )     شكل رقم 

 هـ 1438-1437األول  رايسالد الفصل يف قسم اللغة والثقافة طالب جنسيات
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-هـ  1438-1437اجلامعي  بالعامالطالب الذين درسوا بقسم اللغة والثقافة  أعداد

 موزعني حسب املستويات: األولالفصل الدرايس 

 

 

 (4 ) رقم شكل      

 ، موزعني حسب املستوياتهـ 1438-1437 األول الدرايس الفصل يف الطالب أعداد
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 هـ: 1438-1437 الثاني الدراسي الفصل في بالطال ثانياً : جنسيات

ا وعرشين جنسية بلغت جنسيات الطالب الذين درسوا يف القسم يف هذا الفصل  مخس 

 موزعة عىل النحو اآليت:

 

( 5شكل رقم )  

 هـ 1438-  1437الثاين الدرايس الفصل يف طالب قسم اللغة والثقافة جنسيات
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-هـ  1438-1437اجلامعي  بالعاملغة والثقافة الطالب الذين درسوا بقسم ال أعداد

 الفصل الدرايس الثاين موزعني حسب املستويات:

 

 (6)     جدول رقم 

 ، موزعني حسب املستوياتهـ 1438-1437 الثاين الدرايس الفصل يف الطالب أعداد
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 : الطالب اخلرجيون

 هـ1438-1437  األولالدرايس بالفصلالطالب املتخرجني من قسم اللغة والثقافة  أعداد

 :موزعة حسب التقديرات

 

 (7 ) رقم شكل      

  هـ 1438-1437الدرايس األول  الفصل - قسم اللغة والثقافة-اخلرجيون الطالب
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 1438-1437 الثاينالدرايس  بالفصلالطالب املتخرجني من قسم اللغة والثقافة  أعداد

 موزعة حسب التقديرات:هـ 

 

 

 (8 ) رقم شكل      

  هـ 1438-1437 الثاينالدرايس  بالفصل قسم اللغة والثقافةاخلرجيون من  الطالب
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 :األنشطة الثقافية واالجتامعية

املشاركة يف دورة تدريبية للمعلمني املوفدين إىل املالديف )اجلهة املنظمة: مركز امللك عبد .1

 -أ. عبد اهلل القحطاين -اهلل احلقبايند. أمحد بن عبد  _اهلل الدويل خلدمة اللغة العربية( املشاركون

 .أ. حسن السياري

املشاركة يف إعداد الدليل التفسريي لفئة رواد التعليم مع مركز التطوير والتنمية بجامعة .2 

 ( امللك سعود شارك فيها أ.د. خمتار عبد اخلالق )عضو هيئة التدريس بالقسم

لعربية من العسكريني األجانب بالتعاون اإلرشاف واملشاركة يف دورات تعليمية ملتعلمي ا.3

    .مع وزارة الدفاع بمشاركة د. حممد الفوزان

  .تنظيم حمارضة ملنسويب القسم حول االختبارات اللغوية.4

  املشاركة يف اختبار القياس والتقويم بوزارة التعليم القائم بالنشاط د. عىل الشايع. .5 

 القائم ) اإلسالميةبجامعة اإلمام حممد بن سعود  املشاركة يف اختبار التعليم عن بعد.6 

 .(بالنشاط د. عىل الشايع

  (.القائم بالنشاط د. عيل الشايع )عضوية جلنة االهايل بمحافظة الرس.7  

هيئة التدريس اجلدد بعامدة تطوير املهارات بجامعة  أعضاءاملشاركة يف تقييم ملفات .8 

  . (ار عبد اخلالقأ.د. خمت بالنشاطالقائم ) امللك سعود
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أ.د.  القائم بالنشاط) مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.9 

  . (خمتار عبد اخلالق

أ.د. خمتار عبد  القائم بالنشاط)تقديم حمارضة عامة حول اسرتاتيجية تدريسية جديدة .10 

   .(اخلالق

 ب ممن حيملون إقامة نظامية للمقيمني األجانعقد دورات مسائية لتعليم اللغة العربية .11 

 .شارك فيها عضوان من املعهد

أ.د. خمتار  القائم بالنشاط)تقديم بعض الدورات التدريبية بعامدة السنة األوىل املشرتكة .12 

  . (عبد اخلالق

د أ.د. خمتار عب القائم بالنشاط ) تقديم بعض الدورات التدريبية بعامدة تطوير املهارات.13 

   .(اخلالق

القيام بمنصب نائب رئيس جلنة اختبار القدرات للمركز الوطني للقياس والتقويم يف .14 

بالنشاط الدكتور القائم  ) كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بجامعة املجمعة يف رماح

  .( إبراهيم الدبيان

يف ثانوية الشيخ حممد رئاسة جلنة االختبار التحصييل للمركز الوطني للقياس والتقويم .15 

 . بن إبراهيم بالرياض

تقديم بعض الدورات التدريبية بعنوان إعداد املراسالت احلكومية وصياغتها .16

 . (الدكتور إبراهيم الدبيان بالنشاطالقائم  ) للموظفني اإلداريني
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القائم بالنشاط أ. عبد اهلل  ) املشاركة يف دورة خارجية وحضور مؤمتر برتكيا .17  

  .(لقحطاينا

 

 الربنامج املسائي :

 مدينة يف حاليا   املقيمني من هبا الناطقني لغري العربية اللغة تدريس إىل املسائي الربنامج هيدف

 .الرياض

  : الربنامج املسائي من أربعة مستويات يتكون

 املستوى األول للمبتدئني: ويركز عىل أساسيات اللغة العربية ونطق األصوات. ▪

مع الرتكيز عىل مهاريت  ،اين: ويشتمل عىل أجزاء الكالم وتكوين اجلملةاملستوى الث ▪

 القراءة والكتابة.

املستوى الثالث والرابع: ويركزان عىل مهاريت االستامع والتحدث مع إلقاء الضوء  ▪

 عىل بعض قواعد اللغة العربية.

 .ُيمنح الطالب شهادة حضور للربنامج تصدر من معهد اللغويات العربية
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موزعة  -هـ  1438-1437 طالب املستوى األول بالربنامج املسائي بالعام اجلامعي أعداد

 حسب التقديرات:

 

 

 

 (9 )     شكل رقم 

موزعة حسب  -هـ  1438-1437 أعداد طالب املستوى األول بالربنامج املسائي

 التقديرات
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 ة حسب التقديرات:هـ موزع 1438-1437 أعداد طالب املستوى الثاين بالربنامج املسائي

 

 

 (10 )     شكل رقم 

موزعة حسب  -هـ  1438-1437 أعداد طالب املستوى الثاين بالربنامج املسائي

 التقديرات
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 1438-1437الثاين خالل الفصل الدرايس  أعداد طالب املستوى الثالث بالربنامج املسائي

 هـ موزعة حسب التقديرات:

 

 

 

 (11 )     شكل رقم 

 1438-1437 ب املستوى الثالث بالربنامج املسائي بالفصل الدرايس الثاينأعداد طال

 موزعة حسب التقديرات -هـ
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 1438-1437الثاين خالل الفصل الدرايس  أعداد طالب املستوى الرابع بالربنامج املسائي

 هـ موزعة حسب التقديرات:

 

 

 

  (12  )     شكل رقم 

 هـ  1438-1437ثالث الالدرايس  املسائي بالفصل أعداد طالب املستوى الرابع بالربنامج
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 :قسم الطالبات

إنجازات  أحديعترب القسم النسائي التابع ملعهد اللغويات العربية يف جامعة امللك سعود 

وقد عقد املعهد   هـ. 1431/1432  املتميزة العديدة. وقد تم افتتاح هذا القسم عام  املعهد

كان من أمهها دورات اللغة العربية اخلاصة  ،واخلاصةت العامة منذ افتتاحه العديد من الدورا

الصحي، وقد شملت طالبات من مستشفى امللك خالد ومستشفى  بالعامالت يف املجال

 امللك عبد العزيز.

التابع لقسم )القسم النسائي يف ضوء األهداف املرسومة ملعهد اللغويات العربية، يقوم و   

 التالية:باملهام ( اللغة والثقافة

وتزويدهّن  ،ن هتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من طالبات املنح الدراسية وغري •

 . بالثقافة العربية اإلسالمية 

إعداد وتطوير مــا تتطلبه برامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من مناهج  •

ليب الرتبوية ومـــواد تعليمية وأدوات قياس وتقـويم وفقـــا  ألحدث األسا

 وتقنيات تعليم اللغة.

التعـــاون مـــع اجلهات املعنيـة علـــى إعداد وتنفيذ برامج ودورات تعليم اللغة  •

العربيــــة لغري الناطقني هبا داخل اململكة وخارجهــا ، وتقديم املشورة العلمية حول 

 .تقويم تلك الربامج والدورات وتطويرها
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 بقسم اللغة والثقافة : جنسيات الطالبات الدارسات

 هـ: 1438-1437األول  الدراسي الفصل في الطالبات جنسيات: أوال

جنسية وعرشين  اثنتنييف القسم يف هذا الفصل  سندر الاليت الباتبلغت جنسيات الط

 موزعة عىل النحو اآليت:

 

 

 (13)     شكل رقم 

 هـ 1438-1437األول  الدرايس الفصل يف الطالبات جنسيات
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-1437اجلامعي  بالفصل الدرايس األول من العام  يف القسم سندر الاليت الباتالط دادأع

 حسب املستويات: موزعه 1438

 

 

 

 (14) رقم شكل      

 حسب املستويات ، موزعههـ 1438-1437 األول الدرايس الفصل يف الطالبات أعداد
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 ً  هـ: 1438-1437 الثاني الدراسي الفصل في الطالبات جنسيات: ثانيا

جنسية  ةعرش ثامنيف القسم يف هذا الفصل  سندر الاليت الباتبلغت جنسيات الط

 موزعة عىل النحو اآليت:

 

 

 (15 )     شكل رقم 

 هـ 1438-1437 الثاين الدرايس الفصل يف الطالبات جنسيات
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-1437اجلامعي  يف الفصل الدرايس الثاين من العام يف القسم سندر الاليت الباتالط أعداد

 حسب املستويات: موزعةهـ  1438

 

 

 

 (16 ) شكل رقم        

 حسب املستويات ، موزعههـ 1438- 1437الثاين الدرايس الفصل يف الطالبات أعداد
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 الطالبات اخلرجيات :

 1438-1437 األولالدرايس  بالفصلمن قسم اللغة والثقافة  اتاملتخرج الباتالط أعداد

 هـ موزعة حسب التقديرات:

 

 

 

 (17) رقم شكل      

  هـ 1438-1437 األول  بالفصل الدرايس البات اخلرجياتالط
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 1438-1437  الثاينالدرايس  بالفصلمن قسم اللغة والثقافة  اتاملتخرج الباتالط أعداد

 هـ موزعة حسب التقديرات:

 

 

 

 (18 )     جدول رقم 

  هـ 1438-1437  الدرايس الثاين بالفصل البات اخلرجياتالط

 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

A+ A B+ B C+ C D+ D



 

 

هـ 1438-1437التقرير السنوي لمعهد اللغويات العربية   

42 

 :األنشطة الثقافية واالجتامعية

 .إقامة مسابقتي القرآن الكريم والسنة النبوية  ▪

 .رحلة إىل املتحف الوطني  ▪

 .رحلة إىل معرض الكتاب ▪

 .االحتفال باليوم العاملي للغة العربية ▪

 .املشاركة يف لقاء إنجاز بالدرعية  ▪

 .املشاركة يف مهرجان إبداعي من صنع يدي بالدرعية  ▪

 .يف فعالية اليوم املفتوح بالسنة األوىل املشرتكة املشاركة ▪

 .املشاركة يف فعالية البازار بالدرعية ▪

 .إقامة فعالية املهرجان الوطني للرتاث والثقافة اجلنادرية ▪

 .املقهى اللغوي ▪

 .لقاء تعريفي للطالبات اجلديدات ▪

 .اليوم العاملي للغة العربيةاالحتفال ب ▪

 .الطالبية األنشطةحفل ختام  ▪
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 :عضاء اهليئة التدريسية أ

 

 (19) رقم شكل      

  هـ 1438-1437  -قسم اللغة والثقافة–هيئة التدريس  أعضاء

 

  (20  ) رقم شكل      

  هـ 1438-1437  -قسم الطالبات–هيئة التدريس  أعضاء
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اللغويات التطبيقية :قسم    

ي قام عليها منذ إنشــائه يف عام هو أحد األقســام الرئيســة الثالثة ملعهد اللغويات العربية الت 

ــم بمعداد معلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا1394 ــــ. ويقوم القس وتأهيلهم وفق ،هـ

ــ اللغة العربية  ــرتاتيجية نرش ــة يف اس ــس واملناهج العلمية، مما يعد حلقة رئيس أحدث األس

رجيهم ســنويا  وتعليمها لغري الناطقني هبا عرب العامل، وذلك عرب معلمني متخصــصــني يتم خ

ــعة ترغب يف تعلمها بغرض البحث العلمي أو  ــول بالعربية إىل رشائح واس أمال  يف الوص

صل سد حاجات التوا شرتكة  ،التعرف الثقايف والفكري، أو حتى ملجرد  صالح امل وخدمة امل

                                                                                                 بني الشعوب واملجتمعات العربية اإلسالمية.    

أهداف القسم:   

غة  • ته عىل الل يا غة التطبيقي، مع تطبيق نظر ية يف علم الل ية نظر طاء الطالب خلف إع

 العربية.

 رفع كفاءة الطالب النظرية والعملية يف أساليب تدريس العربية لغري الناطقني هبا.  •

 اللغة العربية لغري الناطقني هبا. إعداد الطالب للقيام بتدريس •

 إكساب الطالب مهارة وضع اخلطط الدراسية وإعداد االمتحانات وتقويمها. •

 الربامج األكاديمية التي يقدمها القسم :

ا الناطقني لغري العربية تعليم يف  اآلداب ماجستري  برنامج •  .هبه
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 تعليم اللغة العربية لغري ماجستري اآلداب يف "يقدم قسم اللغويات التطبيقية برنامج    

الناطقني هبا. وقد جاء هذا الربنامج ليسد فراغا  أحدثته ندرة برامج املاجستري يف علم اللغة 

وعىل وجه اخلصوص برامج إعداد مدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا، إذ  ،التطبيقي

استيعاب الطلب  ال يوجد يف العامل العريب سوى برامج حمدودة اإلمكانات ال يمكنها

عىل  اخلرجينيالشديد واحلاجة املاسة ملثل هذه الربامج. ويتيح هذا الربنامج لعدد كبري من 

مستوى البكالوريوس يف اللغة العربية من السعوديني وغريهم الفرصة لتأهيلهم يف هذا 

 ،املجال املتخصص تعليميا ووظيفيا؛ حيث تفتح درجة املاجستري حلاملها املجال الوظيفي

واملنافسة يف القيادة والريادة اللتني تنقصان معلمي اللغة العربية خارج الوطن العريب، وال 

                                                           سيام أنَّ غالبية املستفيدين هم من طلبة املنح الدراسية.

ناطقني هبا عىل جمال علم اللغة ويركز برنامج املاجستري يف تعليم اللغة العربية لغري ال 

التطبيقي، مع االهتامم بصورة خاصة بطرق وأساليب تدريس اللغة العربية هلذه الفئة  

وإعداد معلميها وتقنيات تعليمها، إىل جانب تعريف الدارسني بطبيعة اكتساب اللغة 

وية ، وأسس الثانية، وإجراء الدراسات التقابلية، واالهتامم بتحليل أخطاء الدارسني اللغ

وضع االختبارات، والتعرف عىل اسرتاتيجيات تعلم اللغة، واملبادئ النفسية املتعلقة 

بتعلم وتعليم اللغات، كام يركز الربنامج عىل التدريب العميل يف إجراء البحوث 

والدراسات اللغوية التطبيقية، وإعداد مواد تعليم اللغة العربية، وحتليلها، والتخطيط 

الفعيل للغة العربية أثناء  عامل مع الثقافة يف برامج تعليم اللغة، والتدريساللغوي، والت

                                                                                                                                     الربنامج. 
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 أهداف الربنامج:

 ة العربية لغري الناطقني هبا بمدرسني متخصصني.إمداد مؤسسات تعليم اللغ •

تعميق املعرفة النظرية والتطبيقية يف علوم اللغة احلديثة، واستثامرها يف حقل تعليم  •

 اللغة العربية لغري الناطقني هبا.

تزويد الدارسني باملعارف واملهارات الالزمة للتخطيط اللغوي، وإعداد مواد تعليم  •

 اللغة وتقويمها.

كفاءة النظرية والعملية يف أساليب تدريس العربية لغري الناطقني هبا، ورفع رفع ال •

 كفاءهتم يف التخطيط اللغوي ، ووضع الربامج املناسبة.

 

ابرنامج الدبلوم العايل يف تدريس اللغة  •  .العربية لغري الناطقني هبه

يدرس يتكون الربنامج من مستويني دراسيني، مدة كل مستوى فصل درايس واحـــد   

( ساعة أسبوعيا ويمنح من أكمل الربنامج بنجاح شهادة ) الدبلوم العايل  15الطالب خالله )

يف تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا (، وكل ما يتعلق بالنجاح والرسوب تطبق فيه الئحة 

                                                                                                                      االمتحانات باجلامعة.
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  أهداف الربنامج

إعطاء الطالب خلفية نظرية يف علم اللغة النظري والتطبيقي، مع تطبيق نظرياته عىل  •

 .اللغة العربية

 .رفع كفاءة الطالب النظرية والعملية يف أساليب تدريس العربية لغري الناطقني هبا •

 .ب للقيام بتدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباإعداد الطال •

 .إكساب الطالب مهارة وضع اخلطط الدراسية وإعداد االمتحانات وتقويمها •

 : اللغويات التطبيقيةجنسيات الطالب الذين يدرسون بقسم  

 هـ: 1438-1437األول  الدراسي الفصل في الطالب جنسيات: أوال

 طالبا  وطالبة موزعني وعرشينمخسة القسم يف هذا الفصل  الطالب الذين درسوا يفعدد  بلغ

 عىل النحو اآليت:

 

( 21شكل رقم )   

 هـ 1438- 1437ولاأل الدرايس الفصل -قسم اللغويات التطبيقية-الطالب جنسيات
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 هـ: 1438-1437 الثاني الدراسي الفصل في الطالب جنسيات: ثانيا  

عىل  طالبا  وطالبة موزعني عرشينيف هذا الفصل الطالب الذين درسوا يف القسم عدد  بلغ

 النحو اآليت:

 

(  22شكل رقم )   

 هـ 1438-1437الثاين  الدرايس طالب قسم اللغويات التطبيقية بالفصل جنسيات

 : الطالب اخلرجيون

-1437 للفصل الدرايس األول اللغويات التطبيقية الطالب املتخرجني من قسم بلغ عدد  

عرش طالبا   اثنيهـ   1438-1437  الثاينلفصل الدرايس و يف ا ،بسبعة طالهـ  1438

 وطالبة .
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  (32  )     جدول رقم 

  والثاين              لفصل الدرايس األولا-قسم اللغويات التطبيقية– اخلرجيون الطالب

  هـ 1437-1438
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 :أعضاء اهليئة التدريسية 

 

  (42  ) رقمشكل       

  هـ 1438-1437  -التطبيقية اللغوياتقسم –التدريس هيئة  أعضاء

 

 :األنشطة الثقافية واالجتامعية

شارك القسم يف إقامة العديد من األنشطة الثقافية واالجتامعية األسبوعية يف املعهد متمثلة    

اف بمرشالعربية لغري الناطقني هبا  بتعليم اللغةيف إلقاء املحارضات الثقافية والعلمية املتعلقة 

وعضو  ،وكيل املعهد للدراسات العليا والبحث العلمي ) الدكتور عيل بن ماجد بن رشيده

شارك القسم يف تدريس العربية لغري الناطقني هبا للعسكريني كام  (التدريس بالقسم هيئة 
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 فللقسمجانب تأليف كتب تعليم العربية،  ، إىلاللغات العسكري ، وذلك بمعهداألجانب

 .يف سلسلة كتب تعليمية يف جمال تعليم العربية لغري الناطقني هبامسامهات يف تأل

العربية لغري  بتعليميف بعض املؤمترات املحلية واخلارجية املهتمة  وللقسم مشاركات علمية   

(  بالقسمترّأس الدكتور عبدالرمحن الفوزان )عضو هيئة التدريس  هبا، ومن ذلكالناطقني 

 مؤسسة أقامته والذي ،ويل األول لتعليم العربية لغري الناطقني هباالعلمية للمؤمتر الد للجنةٍ 

الدكتور  مسامهةالعربية للجميع بالتعاون مع جامعة مرمرة يف استانبول. باإلضافة إىل 

عبدالرمحن الفوزان يف تقديم دورة تدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف جامعة 

 .الطائف

 

 

لمين :تدريب المعقسم    

أحد األقسام الرئيسة بمعهد اللغويات العربية، وهيدف من خالل براجمه إىل تدريب معلمي 

اللغة العربية لغري الناطقني هبا ) أثناء اخلدمة ( وتطوير مهاراهتم وكفاياهتم العملية والعلمية 

 واملنهجية.

 أهداف القسم :

ــاليب العلمية يف  • ــس النظرية واألس ــني باألس جمال تعليم اللغة الثانية تزويد الدارس

 وتدريبهم عمليا عىل تطبيقها.
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ــميم اخلطط  • ية، وتص ثان غة ال جماالت تعليم الل ية يف  ــني املهن لدارس ية ا فا تطوير ك

 واملناهج، وإعداد مواد اللغة وتصميمها.

 تنمية خربة الدارسني وتدريبهم عىل إعداد االختبارات اللغوية وبنائها وتنفيذها. •

 ية التي يقدمها القسم :الربامج األكاديم

 ماجستري اآلداب يف تطوير مهارات معلم اللغة العربية لغة ثانية. ▪

ويشــتمل هذا الربنامج عىل أربعة مســتويات، كل مســتوى فصــل درايس واحد؛ يدرس 

ستويات االربعة ما جمموعه )  ضافة إىل ) 31الطالب يف امل سية إ ( وحدات  6(وحدة درا

ــهادة : للرســالة ، ويمنح من أكمل ال ماجسااتري اآلداب يف تطوير  "ربنامج بنجاح ش

 "مهارات معلم اللغة العربية لغة ثانية

 .الدبلوم العايل لتدريب معلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا ▪

: يتكون الربنامج من مستويني دراسيني مدة كل مستوى فصل درايس واحد. ويمنح شهادة

."هباالعربية لغري الناطقني الدبلوم العايل لتدريب معلمي اللغة "  

 

 أهداف الربنامج :

 تنمية املهارات الرتبوية و املهنية و التقنية لدى املعلمني املتدربني. -

رفع قدرة املتدربني عىل تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا وفق أحدث  -

 النظريات واألساليب.
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تطبيقي مع تطبيق تزويد املتدربني بخلفية نظرية يف علم اللغة النظري وال -

 نظرياته عىل اللغة العربية.  

 

 دورة تدريب معلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا. ▪

وتتكّون هذه الدورة من ثالثة مستويات: األول للمبتدئني، والثاين للمتوسطني ، 

 والثالث للمتقدمني. ومّدة كّل مستوى اثنا عرش أسبوعا .

 أهداف الدورة:

ة وثقافتها بني الناطقني بغري العربية.نرش اللغة العربي  -  

تنمية املهارات العربية االتصالية لدى الناطقني بغري العربية.   
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 :تدريب املعلمنيالطالب الذين يدرسون بقسم  وجنسيات أعداد

 هـ: 1438-1437األول  الدراسي الفصل في الطالب جنسياتو أعداد: أوال

 عىل النحو اآليت: ستة طالب موزعنيلقسم يف هذا الفصل الطالب الذين درسوا يف اعدد  بلغ

 

  (52  )     شكل رقم 

 هـ 1438-1437األول  الدرايس طالب قسم تدريب املعلمني بالفصل جنسيات
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اندونيسيا غامبيا السنغال
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 هـ: 1438-1437الثاني  الدراسي الفصل في الطالب جنسيات: ثانيا  

عىل النحو  نية طالب موزعنيثامالطالب الذين درسوا يف القسم يف هذا الفصل عدد  بلغ

 :التايل

 

( 26شكل رقم )    

 هـ 1438-1437الثاين  الدرايس الفصل -قسم تدريب املعلمني– الطالب جنسيات
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الفلبين غامبيا السنغال
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 : الطالب اخلرجيون

  والثاين األول نيالدراسي نيللفصلتدريب املعلمني الطالب املتخرجني من قسم بلغ عدد  

 : ستة طالبهـ  1437-1438

 

  (27  )     جدول رقم 

والثاين                     لفصل الدرايس األولا-قسم تدريب املعلمني– اخلرجيون الطالب

  هـ 1437-1438
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الفصل األول الفصل الثاني
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 :أعضاء اهليئة التدريسية 

 

  (28  ) رقم شكل      

  هـ 1438-1437  -قسم تدريب املعلمني–هيئة التدريس  أعضاء

 

 :األنشطة الثقافية واالجتامعية

  :طة التي شارك فيها قسم تدريب املعلمني من خالل النادي الثقايف واالجتامعياألنش

  :الزيارات املجتمعية

 .طالب يف كل زيارة 5عدد املشاركني من الطالب  ▪

 .زيارة املتحف الوطني بمركز امللك عبد العزيز التارخيي ▪

 .زيارة معرض الكتاب الدويل  ▪

 .زيارة مركز اهلداية القرآنية  ▪

0

1

2

3

4

5

6

7

استاذ مشارك استاذ مساعد استاذ

اعضاء هيئة التدريس

اعضاء هيئة التدريس
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 .حف صقر اجلزيرة لعلوم الطريانزيارة مت ▪

 :الرحالت 

   .رحلة طويلة إىل املدينة املنورة عرب برنامج عيش السعودية هبيئة السياحة واآلثار  ▪

 .رحالت إىل بعض االسرتاحات واملزارع يف مدينة الرياض ▪

 :األنشطة الرياضية 

 الطائرة.دوري اجلامعة لكرة - دوري اجلامعة خلامسيات كرة القدم   ▪

  .دوري اجلامعة للسباحة -ري اجلامعة لكرة تنس الطاولة دو  ▪

 .دوري املعهد لكرة القدم  -سباق اخرتاق الضاحية   ▪

 .دوري املعهد للبلياردو والفرير -دوري املعهد لكرة تنس الطاولة  ▪

 :املحارضات العامة 

مآثر "ان أقام النادي الثقايف واالجتامعي بمعهد اللغويات العربية حمارضة عامة بعنو   ▪

ألقاها الدكتور صالح بن عبد اهلل احلمد، وأدارها  "اململكة العربية السعودية ومكانتها

 .الدكتور سعد الغايل حرضها عدد من أساتذة وطالب قسم التدريب 

امتدادا جلهود املعهد يف خدمة املجتمع والرشاكة مع املؤسسات الوطنية أقام معهد  ▪

دورة تدريبية للمعلمني املوفدين يف تعليم "التدريب  اللغويات العربية ممثال يف مركز

الدكتور عقيل  فيها وقدم .معلام 13 ، وقد حرضها "اللغة العربية لغري الناطقني هبا

 .عددا من املحارضات الشمري
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المعهد أنشطة  
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 عمادة المعهد: 
 

وحدة خدمة املجتمعأوالً :   

لك سعود عىل خطي حدوده اجلغرافية والعلمية، حيرص معهد اللغويات العربية يف جامعة امل

ويسعى إىل مد قنوات التواصل بينه وبني املجتمع املحيط به، سواء كان ذلك داخل احلرم 

اجلامعي أو خارجه. ومن أجل متكني املعهد من حتقيق هذا اهلدف، أنشئت فيه وحدة خدمة 

إىل عمل. أما اهلدف الرئيس لوحدة  املجتمع، التي تسعى إىل حتويل الرؤية إىل واقع، والفلسفة

خدمة املجتمع فهو تنمية العالقة بني املجتمع واملعهد بجميع مكوناته، ووضع مقدرات املعهد 

وذلك بمقامة دورات اإلعداد  ،وإمكاناته املتنوعة حتت ترصف املجتمع املحيل والدويل

                                       .     والتدريب، وتقديم االستشارات، وتنظيم الندوات واملحارضات

  

:التي نظمتها الوحدةواألنشطة  الفعاليات  

: أوال : الفعاليات التي قام هبا قسم تدريب املعلمني   

)اجلهة املنظمة: مركز امللك  املشاركة يف دورة تدريبية للمعلمني املوفدين إىل املالديف .1 

.شارك فيها د. عقيل الشمريعبد اهلل الدويل خلدمة اللغة العربية(   

)اجلهة املنظمة: مركز امللك عبد اهلل  املشاركة يف دورة تدريبية ملعلمي موريشيوس .2  

.الدويل خلدمة اللغة العربية( شارك هبا د. عقيل الشمري  
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التعاون مع مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل يف تأليف عدد من الكتب . .3  

  د. منصور ميغري  -د. زكي البغدادي -قيل الشمري د. هشام القايضاملشاركون: د. ع

يف جامعة مرمرة يف  هـ4/7/1عضوية اللجنة العلمية للمؤمتر العاملي الذي أقيم يف .4  

                                                                             بمشاركة الدكتورعقيل الشمري. -إسطنبول

مركز امللك عبد اهلل خلدمة  املشاركة يف حلقة نقاشية بمقر العربية للجميع بالتعاون مع.5  

شارك فيها د. ، وقد عن تعليم العربية للمقيمني باململكة هـ/12/1اللغة العربية بتاريخ 

.عقيل الشمري  

ه شارك فيه 6/4/1438املشاركة يف ملتقى مدريب العربية للجميع بفندق قرص احلمراء .6 

  .د. عقيل الشمري 

خطيط املتن  "يها د. زكي البغدادي حمارضة بعنوان:ندوة علمية )املنتدى العلمي( قدم ف.7  

 ،هـ1/6/1438يوم الثالثاء املوافق  ، وذلكاللغوي يف اللغة الرتكية. استقراء تارخيي

  ووصل عدد املشاركني حوايل ثالثني مشاركا . 

 "تدريبية بعنوان لدورةتنفيذ مركز التدريب اللغوي برئاسة الدكتور حسن الشمراين .8  

قدمها الدكتور أسامة ذكي األستاذ املشارك ،هـ 21/7/1438املحرتف يوم  املدرب

.عضوا 15 فيها عىل ما يقرب من  عدد املشاركني ، وقد قارببجامعة اإلمام  

تنظيم عدد من املحارضات العلمية واإلرشاف عليها من قبل األستاذ الدكتور رفيق بن .9  

   .محودة
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  ويات التطبيقية:ثانيا الفعاليات اخلاصة بقسم اللغ

املشاركة يف دورة تدريبية للمعلمني املوفدين إىل املالديف )اجلهة املنظمة: مركز امللك عبد .1 

  .فيها سعادة عميد املعهد د. سعد القحطاين  وشاركاهلل الدويل خلدمة اللغة العربية( 

لك عبد اهلل املشاركة يف دورة تدريبية ملعلمي موريشيوس )اجلهة املنظمة: مركز امل.2  

  .سعد القحطاين الدكتور فيها سعادة عميد املعهد وشارك الدويل خلدمة اللغة العربية(

شارك فيها سعادة عميد املعهد  إلقاء حمارضة ملنسويب املعهد حول االختبارات اللغوية.3 

   .عضوا 17 فيها عدد املشاركني، وبلغ سعد القحطاينالدكتور

لة علمية خلدمة قضايا وبحوث اللغة العربية لغة ثانية. التقدم بمرشوع لتأسيس جم.4 

عيل بن ماجد الدورسي)وكيل املعهد للدراسات العليا والبحث الدكتور املشارك سعادة

.العلمي(   

يف جامعة مرمرة يف  هـ/4/7يف  أقيم رئاسة اللجنة العلمية للمؤمتر العاملي الذي .5  

  .لفوزان عضو هيئة التدريس بالقسم عبد الرمحن ا، بمشاركة الدكتورإسطنبول

مركز امللك عبد اهلل خلدمة اللغة العربية مع  حلقة نقاشية بمقر العربية للجميع بالتعاون.6  

ه شارك فيها دكتور عبد الرمحن الفوزان عضو هيئة التدريس 12/1/1438بتاريخ 

.بالقسم   

بمشاركة  -ـه6/4/1438إقامة ملتقى مدريب العربية للجميع بفندق قرص احلمراء .7  

  من قبل الدكتور عبد الرمحن الفوزان، عضو هيئة التدريس بالقسم.
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  ثالثا: الفعاليات اخلاصة بقسم اللغة والثقافة

املشاركة يف دورة تدريبية للمعلمني املوفدين إىل املالديف )اجلهة املنظمة: مركز امللك .1  

أ. عبد اهلل  -د. أمحد بن عبد اهلل احلقباين :كونعبد اهلل الدويل خلدمة اللغة العربية( املشار

.أ. حسن السياري -القحطاين  

املشاركة يف إعداد الدليل التفسريي لفئة رواد التعليم مع مركز التطوير والتنمية بجامعة .2  

  أ.د. خمتار عبد اخلالق )عضو هيئة التدريس بالقسم(  ، وقد شارك فيهامللك سعود

ة يف دورات تعليمية ملتعلمي العربية من العسكريني األجانب اإلرشاف واملشارك.3  

  حممد الفوزان.  الدكتور بالتعاون مع وزارة الدفاع بمشاركة

. (مشاركا 15املشاركون  ) تنظيم حمارضة ملنسويب القسم حول االختبارات اللغوية.4    

  . (لنشاط د. عىل الشايعالقائم با)املشاركة يف اختبار القياس والتقويم بوزارة التعليم .6  

القائم )املشاركة يف اختبار التعليم عن بعد بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية .7  

  . (بالنشاط د. عىل الشايع

    (.القائم بالنشاط د. عيل الشايع  )عضوية جلنة االهايل بمحافظة الرس.8  

بعامدة تطوير املهارات بجامعة امللك هيئة التدريس اجلدد  أعضاءاملشاركة يف تقييم ملفات .9

  . (أ.د. خمتار عبد اخلالق بالنشاطالقائم  )سعود

أ.د.  القائم بالنشاط )مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.10 

  . (خمتار عبد اخلالق
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. خمتار عبد أ.د القائم بالنشاط)تقديم حمارضة عامة حول اسرتاتيجية تدريسية جديدة .11 

  .(اخلالق

 عقد دورات مسائية لتعليم اللغة العربية للمقيمني األجانب ممن حيملون إقامة نظامية .12 

.شارك فيها عضوان من املعهد  

أ.د. خمتار  القائم بالنشاط)تقديم بعض الدورات التدريبية بعامدة السنة األوىل املشرتكة .13 

  . (عبد اخلالق

أ.د. خمتار عبد  القائم بالنشاط)ت التدريبية بعامدة تطوير املهاراتتقديم بعض الدورا.14 

  . (اخلالق

القيام بمنصب نائب رئيس جلنة اختبار القدرات للمركز الوطني للقياس والتقويم يف .15 

القائم بالنشاط الدكتور  )كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بجامعة املجمعة يف رماح

. (إبراهيم الدبيان  

رئاسة جلنة االختبار التحصييل للمركز الوطني للقياس والتقويم يف ثانوية الشيخ .61  

. حممد بن إبراهيم بالرياض  

تقديم بعض الدورات التدريبية بعنوان إعداد املراسالت احلكومية وصياغتها .17

   .(الدكتور إبراهيم الدبيان بالنشاطالقائم  )للموظفني اإلداريني

القائم بالنشاط أ. عبد اهلل  )ورة خارجية وحضور مؤمتر برتكيااملشاركة يف د.18  

  .(القحطاين
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  : الفعاليات التي قدمتها عامدة اجلودة باملعهد

هـ 21/6/1438 تدريبية اعتبارا من ساعات  (10دورة يف مهارة الكتابة بواقع ).1  

(.عيل الشايعر)قدمها الدكتو  

ساعات تدريبية اعتبارا من (  4)قع بوادورة تدريبية يف البحث يف املعاجم .2

(.عيل الشايع) قدمها الدكتور. 1438/6/22  

اعتبارا من يف  ساعات (4دورة تدريبية يف مهارة اإللقاء واخلطابة بواقع ).3

) قدمها الدكتور عيل الشايع (..1438/6/23  

 

:ميالفعاليات املجتمعية التي قدمتها وكالة املعهد للدراسات العليا والبحث العل    

2إعداد مرشوع جملة خمتصة ترشف عليها الوكالة. عدد املشاركني: .1    

 38: املشاركني تنظيم ومتابعة وتنفيذ االحتفال باليوم العاملي للغة العربية. عدد .2  

.عضوا  

.عضوا 25تنظيم حمارضتني يف إطار اجلوائز التطويرية للمعهد. عدد املشاركيني: .3    

 38م حفل هناية الفصل األول من العام احلايل. عدد املشاركيني:املسامهة يف تنظي.4  

.عضوا من أعضاء هيئة التدريس  

 --- ثالث حمارضات)سلسلة من املحارضات يف املنتدى العلمي داخل املعهد دعق .5

38واحلضور:  ،ثالثة أعضاء واملشاركون  
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ق عىل أن يرشف املعهد عىل واالتفا ،التعاون مع جممع اللغة العربية عىل الشبكة العاملية.6

(.أعضاء 3عدد املشاركني :  )العدد اخلامس عرش من جملة املجمع  

  الفعاليات التي يقدمها النادي الثقايف واالجتامعي: 

  الزيارات املجتمعية 

.زيارة املتحف الوطني بمركز امللك عبد العزيز التارخيي .1    

.زيارة معرض الكتاب الدويل.2     

.كز اهلداية القرآنيةزيارة مر.3   

.زيارة متحف صقر اجلزيرة لعلوم الطريان.4    

 الرحالت:   

.رحلة طويلة إىل املدينة املنورة عرب برنامج عيش السعودية هبيئة السياحة و اآلثار.1     

.رحالت إىل بعض االسرتاحات و املزارع يف مدينة الرياض.2   

 

 األنشطة الرياضية : 

سيات كرة القدمدوري اجلامعة خلام.1     

دوري اجلامعة لكرة الطائرة.2    

دوري اجلامعة لكرة تنس الطاولة.3   
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دوري اجلامعة للسباحة.4    

سباق اخرتاق الضاحية.5    

دوري املعهد لكرة القدم.6    

دوري املعهد لكرة تنس الطاولة.7    

دوري املعهد للبلياردو و الفرير.8    

 

   املحارضات العامة:

مآثر "دي الثقايف واالجتامعي بمعهد اللغويات العربية حمارضة عامة بعنوان أقام النا.1 

.  ألقاها الدكتور صالح بن عبد اهلل احلمد "اململكة العربية السعودية ومكانتها  

دورة تدريبية للمعلمني املوفدين "أقام معهد اللغويات العربية ممثال يف مركز التدريب .2   

. "غري الناطقني هبايف تعليم اللغة العربية ل  
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:وكالة المعهد للشؤون االكاديمية  
 

الشؤون التعليمية واإلرشاد االكاديميأوالً : وحدة   

اإلرشاف عىل الشؤون التعليمية واألكاديمية يف املعهد، كام تتوىل مسؤولية  الوحدة  تتوىل

.إرشاد الطالب وتوجيههم أكاديميا وسلوكيا  

:ي نظمتها الوحدةالت واألنشطة  الفعاليات  

 يف شأن اجلداول واألعباء الدراسية :

نسقت الوحدة وتابعت مع أقسام املعهد الثالثة توزيع األعباء الداخلية عىل  •

توزيع  األنصبة يتوافق مع  أن  السادة أعضاء هيئة التدريس ، وتأكدت من 

مقررات األقسام دون أية مشكالت تذكر، كام تسلمت الوحدة من األقسام 

 .داول الدراسية العامة، واجلداول املحددة للمقرراتاجل

 يف شأن القاعات الدراسية:

عىل عاينت الوحدة القاعات الدراسية يف مستهل العام الدرايس واطمأنت  •

، ألعداد الطالب من حيث االستيعاب تهاومناسب للدراسةتها جاهزي

 جاهزية األجهزة واملعامل.وكذلك 

 .وال الفصلني الدراسينيظلت القاعات جاهزة وفّعالة ط •
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 يف شأن القضايا التأديبية :

تم إهناء منحة الطالب يل فاتا ) الكمبودي اجلنسية (  رقم  جامعي    •

، والذي حصل عىل فرصتني باملستوى األول  وظل  436107843

ضعيف املستوى قليل املشاركة ال يستجيب ألساتذته وال إلرشادات 

    املرشدين، فأهنيت منحته.       

تم إهناء منحة الطالب كامل جان شكوروف )أوزبكي اجلنسية( رقم  •

باملستوى الثالث نظرا لعدم جديته يف حضور  434108439جامعي 

الدروس مما أدى إىل مستوى متدن عرب ثالثة فصول دراسية، وحيث أكد 

املرشدون عىل أنه مهمل قليل املشاركة ال يؤدي الواجبات املطلوبة. وقد 

ساعة، وجتاوز غيابه نسبة  97ت غيابه يف الفصول السابقة بلغت ساعا

بدون عذر،  %33مع بداية الفصل احلايل، ثم غاب بعد ذلك أكثر من 15%

 لذا أهنيت منحته.

 :يف شؤون الطالب والقضايا التعليمية

ـ 36/1437لعام الدرايس ا يف هذارصدت الوحدة  بعض القضايا التعليمية اخلاصة بأقسام ه

 النحو التايل: عىلوقد جاءت املعهد ، 

 :اللغويات التطبيقية
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استمرار برنامج املاجستري يف الفصلني الدراسيني األّول والثاين، إضافة إىل برنامج  •

 الطالبات

 مل يشهد القسم انضامم أّية طالب إىل األقسام األخرى. •

 طالب وطالبتان يف الفصل الدرايس األول5شهد القسم خرج •

 طالبات يف الفصل الدرايس الثاين. 4طالب و 5خرج عدد  •

أو أية حاالت تأديبية طوال  ،مل يشهد القسم أية حاالت حذف او تأجيل للفصول الدراسية 

 العام الدرايس.

 :تدريب املعلمني

طالب يف الفصل  5شهد القسم خرج طالب واحد يف الفصل الدرايس األول و •

 الدرايس الثاين.

 أو تأجيل يف الفصلني. مل يشهد القسم أية حاالت اعتذار •

 تم البدء يف إنشاء مرشوع برنامج املاجستري. •

 :اللغة والثقافة

كانت أبرز الظواهر يف هذا العام الدرايس هي التناقص امللحوظ يف أعداد طالب  •

الربنامج املكثف بالفصل الدرايس الثاين عنه يف السنوات السابقة وخاصة العام 

لطالب حتى األسابيع األخرية من العام الدرايس املايض الذي شهد توافد ا

 الدرايس، مع زيادة يف أعداد الطالب املستمعني.
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مل يشهد القسم انضامم طالب إليه من أقسام املعهد األخرى إلعدادهم لغويا كام  •

 هو احلال يف السابق.

شهد القسم زيادة يف أعداد الطالب يف القسم املسائي )بنني( يف دورة تعليم اللغة   •

 ض عامة يف الفصل الدرايس الثاين(.ألغرا

طالبا يف الفصل الدرايس  14طالبا  يف الفصل الدرايس األول و 26خرج عدد  •

 الثاين.

شهد القسم حالتني حذف بالفصل الدرايس األول وحالتني بالفصل الدرايس  •

الثاين، وحالة اعتذار خاصة يف الفصل الدرايس الثاين للطالب / حممد سجاد 

بايل اجلنسية ( الضطراره لعمل عملية جراحية مل يستطع بعدها إكامل انصاري )الني

 الفصل الدرايس.

 

 يف اإلرشاد الطاليب 

 للمعهد ومؤرشات األداء . االسرتاتيجيةفيام خيص املبادرات الداعمة املرتبطة باخلطة 

 :تطوير آليات القبول واإلرشاد الطاليب 10/1

 أوالً:  يف القبول

 الطالبات أعداد يف ملحوظة زيادة وجود مع اإللكرتوين القبول نظام يف األقسام استمرار •

 .املسائي القسم وطالب

 ثانيًا : يف تطور اإلرشاد الطاليب
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استمرار رئيس قسم اللغة والثقافة وجلنة اإلرشاد بالقسم يف عقد لقاءات دورية مع  •

بشكل مبارش الطالب، وخاصة يف الفصل الدرايس األّول ملناقشة الطالب علنا  و

 يف مشكالهتم، والعمل عىل حلها يف أرسع صورة ممكنة.

استمرار وحدات اإلرشاد باملعهد يف مساعدة الطالب ونصحهم وحل مشكالهتم  •

امللّحة والعاجلة، وخاصة املتكررة يف بداية العام الدرايس كتأخر املكافآت، أو 

ين يف نتائجهم مشكالت السكن، أو برودة القاعات الدراسية مع تشجيع املقرص

 للحاق بزمالئهم املرشحني للكليات.

استمرار األقسام يف تفعيل اإلرشاد األكاديمي بمستوياته املختلفة مع قيام قسم  •

اللغة والثقافة يف نظامه املعتاد بتوزيع مرشدين للشعب وللمستويات، عالوة عىل 

لطالب يتابعهم حمدود من ا ا  ملف اإلرشاد املبارش الذي يتوىل فيه كل أستاذ عدد

 شخصيا .

ال تزال وحدة اإلرشاد األكاديمي بقسم اللغة والثقافة تواصل مهامها مع الطالب،  •

عالوة عىل تطبيق نفس املهام عىل الطالبات امللتحقات بالربنامج املكثف أو 

 املسائي.

إرشاك عدد من الطالب يف اإلرشاد األكاديمي حتى يكونوا مهزة وصل بني  •

 إلرشاد باألقسام.زمالئهم وجلان ا

تابعت جلنة إرشاد اللغة والثقافة حاالت إهناء منح طالبني بالفصل الدرايس األول  •

 وقام املرشدون بعمل التقارير الالزمة لذلك.
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مل تكن هناك حاالت خاصة يف قسم اللغويات التطبيقية تعوق الطالب عن  •

لدراسات دراستهم، وقد ناقشت جلنة اإلرشاد بالقسم استئذان بعض طالب ا

العليا األساتذة يف التأخر عرش دقائق قبل املحارضات للتمكن من تناول وجبة 

 الغداء..

سجلت جلنة اإلرشاد بقسم تدريب املعلمني وصول أربعة طالب متأخرين  •

  بالفصل الدرايس الثاين وتابعت تسجيلهم باملستويات.

ب/ بابا الشيخ تابعت جلنة اإلرشاد بتدريب املعلمني موضوع إعادة قيد الطال •

، حيث واجه صعوبات يف إعادة قيده بعد 434108303ديوب رقم جامعي 

 تأجيله للدراسة.

متابعة الوحدة مع األقسام حاالت الغياب املتكرر، ومشاركتها األقسام يف توجيه  •

عالوة  %25إنذارات للطالب، وإهناء منح الطالب الذين جتاوزت نسبة غياهبم 

 .".عىل عدم التزامهم دراسيا  

 يف استقطاب الطالب املتميزين 10/2

 املرفقة للدرجات وفقا   الطالب من متميزة جمموعة انتقاء عىل حترص املعهد أقسام تزال ال •

هاداهتم، عالوة عىل إجراء اختبارات تصنيف حتدد مستواهم الفعيل كام حيدث يف قسم ش يف

وى املطلوب لغويا  إىل اإلعداد اللغة والثقافة، وكذلك حتويل من ثبت أّنه ليس عىل املست

اللغوي بقسم اللغة والثقافة من الطالب امللتحقني بقسمي اللغويات التطبيقية وتدريب 

 املعلمني.
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 يف توثيق الروابط مع اخلرجيني 10/3

 رابطة موقع عىل املعهد خرجيي مع واألكاديمية التعليمية الشؤون وحدة تواصل توقف •

 روابط مواقع بميقاف اجلامعة تدخل بعد وذلك املعهد، موقع عىل أنشئ الذي اخلرجيني

ناك رابطة موحدة لدى اجلامعة. وكان املعهد  ه تكون كي الكليات يف داخليا املنشأة اخلرجيني

هـ 34/1435قد وصل تفاعله مع خرجييه منذ إنشاء الرابطة وحتى هناية الفصل الدرايس 

معة عرب السنوات املاضية، أو القدامى من خرجيي طالبا  من امللتحقني بكليات اجلا 175إىل 

املعهد عرب سنوات خمتلفة، وعليه فقد حتولت الوحدة إيل تسجيل بيانات خرجييها من العام 

الدرايس  قبل املايض داخليا  كي تضاف مستقبال  عىل بيانات الرابطة، ويف انتظار ما جيد يف هذا 

 الصدد من قبل اجلامعة .

 

قوق واالنشطة الطالبيةوحدة احلثانيًا:   

:التي نظمتها الوحدة واألنشطة  الفعاليات  

تنفيذ  األنشطة الطالبية الثقافية واالجتامعية والرياضية املقررة يف خطط النشاط التي أعدهتا 

فعالية منوعة بني  16يف عامدة شؤون الطالب وعددها  اعتامدهاوحدة األنشطة باملعهد  وتم 

ومهرجان  ،وحفل ختامي لألنشطة ،مهرجان ثقايف2وعدد  ارضاتحم4فعاليات ثقافية وهي 

الفعاليات  بعض تفعيل ، كام تمباللغة العربية يف ذكرى اليوم العاملي للغة العربية  احتفاء  ثقايف 



 

 

هـ 1438-1437التقرير السنوي لمعهد اللغويات العربية   

75 

زيارات لألماكن الثقافية والتنموية 3رحالت قصرية داخل الرياض و3االجتامعية وهي 

، وزيارة متحف صقر اجلزيرة للطريان ،ني التارخيياملتحف الوط ، كزيارةداخل الرياض 

األوىل يف اإللقاء  :مسابقات3وتم تنفيذ  .وزيارة مركز اهلداية القرآنية ،وزيارة معرض الكتاب

كام تم تنفيذ  ،ومسابقة يف حسن اخلط العريب ،والثانية يف مسابقة حفظ السنة النبوية ،واخلطابة

ويف مهارات الكتابة قدمها املدرب  ،هارات اإللقاءويف تعليم م ،يف البحث :ثالث دورات

. عالوة عىل مشاركة املعهد كام تم تنفيذ رحلة طويلة إىل املدينة املنورة  ،الدكتورعيل الشايع

                                                                                             . يف بطوالت اجلامعة املختلفة رياضيا  

                                                                                                                             

:وكالة المعهد للتطوير والجودة  
 

 أوالً : وحدة التطوير واجلودة

 مهام وحدة التطوير واجلودة:

 نرش ثقافة اجلودة باملعهد عرب قنوات االتصال املختلفة. •

ذلك تقويم تقويم مستوى األداء األكاديمي والربامج األكاديمية يف املعهد بصفة دورية، وك •

 مستوى األداء اإلداري.

تطبيق نظام اجلودة الداخيل يف املعهد والربامج األكاديمية دوريا، وإعداد خطط التنفيذ  •

 للمجاالت التي حتتاج إىل حتسني ومتابعة تنفيذها.
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 تقويم الدراسة الذاتية للربامج األكاديمية يف املعهد باستخدام نظام سجل رصد الدرجات •

Scoring System  اخلاص بنظام إدارة اجلودة يف اجلامعة     KSU-QMS . 

ووضع خطط التنفيذ  ،العمل عىل تنفيذ ومتابعة التقويم الدوري واالعتامد األكاديمي •

 للتوصيات الواردة يف تقارير االعتامد األكاديمي لربامج املعهد وبرامج التحسني املستمر.

رة ، وعمل تقارير تعكس مدى التقدم يف للمعهد واإلدا االسرتاتيجيةوضع وتنفيذ اخلطط  •

 واملبادرات واحتساب مؤرشات األداء للخطة. االسرتاتيجيةحتقيق األهداف 

 حتديد مواطن التحسني املمكنة واقرتاح املشاريع الالزمة لتحقيقها. •

 اقرتاح تشكيل فرق العمل يف املشاريع التي تقرتحها الوحدة أو عامدة اجلودة. •

ومساعدهتم يف تفعيل تلك  ،عهد أو اإلدارة للمبادرة باقرتاح املشاريعتشجيع العاملني بامل •

 االقرتاحات.

 تقديم التسهيالت الالزمة جلميع فرق العمل القائمة عىل تطبيق اجلودة. •

 توثيق جهود ونتائج التطبيق والرفع هبا لعامدة اجلودة. •

 والوحدة. مجع البيانات واملعلومات بشكل مستمر عن أنشطة اجلودة يف املعهد •

إعداد تقارير دورية عن مستويات األداء، ورضا املستفيدين يف كل نشاط وخدمة يقدمها  •

 املعهد أو العامدة.

 متابعة سري جوائز التميز يف املعهد. •

 القيام باملهام األخرى التي تكلف هبا الوحدة فيام يتعلق باجلودة وتطبيقها. •
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 االسرتاتيجية(  وعالقتها باخلطة ها1437 – 2143)خطة تقييم تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية 

(ها1442 – 1438اجلديدة )للمعهد   

 

 

 

 

(1جدول رقم )  

" حتسني مستوى اجلودة يف املعهد " يف تنفيذ مبادرات ومرشوعات اهلدف االسرتاتيجي األولتقييم مستوى االنجاز   

 

 

 

 

 

 

موقف االستكمال أو  تم التنفيذ كود املشروع كود املبادرة

الترحيل للمشروع في خطة 

 هــ1442 – 1438

 مالحظات 

بصورة 

 كاملة

بصورة 

جزئية 

بنسبة 

%.... 

يوص ى 

باالستبعاد 

أو االيقاف 

 تماما

يوص ى 

 الستكمالبا

تأهيل النظم التعليمية  1/1

باملعهد للتوافق مع 

 متطلبات االعتماد األكاديمي

وصف البرامج التي يقدمها  : 1/1/1

 املعهد، واعتمادها

 66% مع مراجعة  √  

صياغة الهدف 

واملبادرات 

واملشاريع  

عملية  لضمان

التحسين املستمر 

بما يتوافق مع 

أهداف خطة 

 الجامعة

نظم إلدارة  تطبيق  1/2

 الجودة باملعهد

: تبني سياسة الجودة باملعهد، 1/2/1

وإقرارها، ووضع األدلة 

 التعريفية.

 100%   √ 

%100  .9001-2008نظام اآليزو  :  تطبيق 1/2/2   √ 
:  تطبيق نظام جامعة امللك سعود 1/2/3

 إلدارة الجودة.

 100%.   √ 
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تأهيل  "رشوعات اهلدف االسرتاتيجي الثاينتقييم مستوى االنجاز يف تنفيذ مبادرات وم

" املعهد؛ ليكون مرجعية  علمية  واستشارية لربامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا  

 

موقف االستكمال أو الترحيل  تم التنفيذ كود املشروع د املبادرةكو 

 – 1438للمشروع في خطة 

 هــ1442

 مالحظات 

بصورة 

 كاملة

بصورة 

جزئية 

 بنسبة ....%

يوص ى 

باالستبعاد أو 

 االيقاف تماما

يوص ى 

 باالستكمال

وضع  2/1

معايير 

ومواصفات 

محددة لجودة 

برامج تعليم 

اللغة العربية 

الناطقين لغير 

 بها

تدشين صفحة على البوابة  2/1/1

معايير اإللكترونية للمعهد ب

ومواصفات برامج تعليم اللغة 

 العربية لغير الناطقين بها.

 25% إضافة مشاريع   √ 

ومبادرات جديدة 

تتوافق مع رؤية 

الجامعة وكذلك 

رؤية اململكة 

 م2030

تقديم  2/2

االستشارات 

التعليمية 

واألكاديمية 

ات ملؤسس

تعليم اللغة 

العربية لغير 

 الناطقين بها.

برنامج تقديم االستشارات  2/2/1

التعليمية واألكاديمية ملؤسسات 

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 

 بها.

 75%.   √ 

 

(2جدول رقم )  

ن مرجعية  علمية  تأهيل املعهد؛ ليكو "تقييم مستوى االنجاز يف تنفيذ مبادرات ومرشوعات اهلدف االسرتاتيجي الثاين

"واستشارية لربامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا  " 
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موقف االستكمال أو الترحيل للمشروع  تم التنفيذ كود املشروع كود املبادرة

 هــ1442 – 1438في خطة 

 مالحظات 

بصورة 

 كاملة

بصورة 

جزئية 

 بنسبة ....%

يوص ى 

باالستبعاد أو 

 االيقاف تماما

 وص ى باالستكمالي

تصميم  3/1

وإنتاج مواد 
لتعليم اللغة 
العربية لغير 
الناطقين بها 

 وتسويقها

برنامج  3/1/1

تصميم وإنتاج 

مقررات رقمية 

تعليمية، 

ومراجع علمية، 

 وتسويقها.

 25%. إضافة مشاريع ومبادرات  √  

جديدة تتوافق مع رؤية 

الجامعة وكذلك رؤية 

 م2030اململكة 

م تصمي 3/2

إنتاج مواد و
تدريبية، 
 وتسويقها

تصميم  3/2/1

وإنتاج برامج 

وحقائب 

تدريبية رقمية، 

 وتسويقها.

 25%.   √ 

 

 

(3جدول رقم )  

بناء جسور لتوفري املوارد املالية " تقييم مستوى االنجاز يف تنفيذ مبادرات ومرشوعات اهلدف االسرتاتيجي الثالث

" الدائمة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

هـ 1438-1437التقرير السنوي لمعهد اللغويات العربية   

80 

 

 

 

موقف االستكمال أو الترحيل  تم التنفيذ املشروع كود كود املبادرة

 – 1438للمشروع في خطة 

 هــ1442

 مالحظات 

بصورة 

 كاملة

بصورة 

جزئية 

 بنسبة ....%

يوص ى 

باالستبعاد 

أو االيقاف 

 تماما

يوص ى 

 باالستكمال

 عقد 4/1
المؤتمرات 
والملتقيات 

 العلمية.

إقامة ملتقى لعمداء ومديري  4/1/1

 .معاهد اللغة

إضافة مشاريع  √  100% 

ومبادرات 

جديدة تتوافق 

مع رؤية 

الجامعة وكذلك 

رؤية اململكة 

 م2030

عقد مؤتمر عاملي للغة  4/1/2

 العربية.
 100%  √ 

4/2  
المشاركة في 

المعارض 
والفعاليات 

 العلمية.

املشاركة في الفعاليات برنامج  4/2/1

 املحلية والدولية ذات العالقة.

 25%  √ 

تقديم   4/3
خدمات 

االستشارات 
 اللغوية.

تقديم خدمات االستشارات  4/3/1

 من خالل: اللغوية

لتقديم االستشارات اللغوية منتدى  -أ

 .عبر البوابة اإللكترونية

 إنشاء مختبر للكتابة العربية. -ب

 25%  √ 

 

 

(4جدول رقم )  

التواصل مع املجتمع داخل اجلامعة  " رتاتيجي الرابعتقييم مستوى االنجاز يف تنفيذ مبادرات ومرشوعات اهلدف االس

 " وخارجها
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موقف االستكمال أو الترحيل  تم التنفيذ كود املشروع كود املبادرة

 هــ1442 – 1438للمشروع في خطة 

 مالحظات 

بصورة 

 كاملة

بصورة 

جزئية بنسبة 

%.... 

يوص ى 

باالستبعاد 

أو االيقاف 

 تماما

 يوص ى باالستكمال

مراجعة   5/1
البرامج 
الحالية، 
 وتطويرها

: مراجعة  5/1/1

برامج  قسم اللغة 

 والثقافة.

إضافة مشاريع ومبادرات  √  50% 

جديدة تتوافق مع رؤية 

الجامعة وكذلك رؤية 

 م2030اململكة 
: مراجعة  5/1/2

اللغويات برامج  قسم 

 .التطبيقية

 50%.  √ 

: مراجعة  5/1/3 

يب برامج  قسم تدر 

 املعلمين.

 50%.  √ 

5/2  
استحداث 
برامج 

أكاديمية 
 جديدة

5/2/15/2/1  :

استحداث برامج 

تتمثل بإقامة دورات 

تدريبية ملعلمي اللغة 

العربية لغير الناطقين 

 بها داخليا وخارجيا.

 50%  √ 

 

 

 

(5جدول رقم )  

" تطوير الربامج األكاديمية " اخلامس تقييم مستوى االنجاز يف تنفيذ مبادرات ومرشوعات اهلدف االسرتاتيجي  
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موقف االستكمال أو الترحيل للمشروع  تم التنفيذ كود املشروع كود املبادرة

 هــ1442 – 1438في خطة 

 مالحظات 

بصورة 

 كاملة

بصورة 

جزئية 

 بنسبة ....%

يوص ى 

باالستبعاد أو 

 االيقاف تماما

 يوص ى باالستكمال

إنشاء   6/1
اث كرسي ألبح
اللغويات 
التطبيقية 

 العربية

6/1/1  :

استقطاب 

داعم لكرس ي 

الدراسات 

اللغوية 

التطبيقية 

 العربية.

 50% إضافة مشاريع ومبادرات  √  

جديدة تتوافق مع رؤية 

الجامعة وكذلك رؤية 

 م2030اململكة 

6/2   
تشجيع 

المشروعات 
البحثية الفردية 

 والمشتركة

: وضع  6/2/1

خطة عمل 

لتنظيم 

شروعات امل

البحثية 

 املشتركة.

 25%.   √ 

 

 

 

(6جدول رقم )  

اإلجادة يف البحوث والدراسات  " تقييم مستوى االنجاز يف تنفيذ مبادرات ومرشوعات اهلدف االسرتاتيجي السادس

" اللغوية التطبيقية  
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موقف االستكمال أو الترحيل  تم التنفيذ كود املشروع كود املبادرة

 هــ1442 – 1438خطة للمشروع في 

 مالحظات 

بصورة 

 كاملة

بصورة 

جزئية 

 بنسبة ....%

يوص ى باالستبعاد 

 أو االيقاف تماما

يوص ى 

 باالستكمال

أتمتة   7/1
أعمال المعهد 

 اإلدارية

: تطبيق  7/1/1

برنامج مدار على 

جميع املعامالت في 

 املعهد.

إضافة مشاريع ومبادرات   √ ....% √

رؤية جديدة تتوافق مع 

الجامعة وكذلك رؤية 

 م2030اململكة 

: تطبيق  7/1/2

نظام األرشفة 

 اإللكترونية.

√ %.... √  

: تطبيق  7/1/3

نظام متابعة املهام 

اإلدارية داخل 

 املعهد.

√ %.... √  

: تطبيق  7/1/4

نظام مجالس إلدارة 

 االجتماعات.

√ %.... √  

تطوير   7/2
المهارات 
اإلدارية 
لموظفي 

 معهدال

إحلاق :  7/2/1
املوظفني بدورات 

 متخصصة.

 50%.   √ 

 

 

(7جدول رقم )  

" تطوير النظام اإلداري للمعهد " تقييم مستوى االنجاز يف تنفيذ مبادرات ومرشوعات اهلدف االسرتاتيجي السابع  
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موقف االستكمال أو الترحيل  تم التنفيذ كود املشروع كود املبادرة

 – 1438ة للمشروع في خط

 هــ1442

 مالحظات 

بصورة 

 كاملة

بصورة 

جزئية 

 بنسبة ....%

يوص ى 

باالستبعاد أو 

 االيقاف تماما

يوص ى 

 باالستكمال

تطوير   8/1
البنية التحتية 

 للمعهد

: السعي  إلى إيجاد مقر مستقل  8/1/1

 ودائم للمعهد.
إضافة   √ ....% √

مشاريع 

ومبادرات 

جديدة 

تتوافق مع 

معة رؤية الجا

وكذلك رؤية 

اململكة 

 م2030

إنشاء مركز ملصادر التعلم،  : 8/1/2

وتزويده باملراجع الورقية واإللكترونية، 

 والوسائل الحديثة.

 25%  √ 

إنشاء معامل حاسوبية حديثة، :  8/1/3

وتزويدها بمواد ومقررات تعليمية 

 إلكترونية.

√  √  

8/2   
االهتمام 

باألنشطة غير 
 .الصفية

: تنظيم املنافسات الثقافية  8/2/1

 والرياضية بين طالب املعهد.
√ %....  √ 

: تنظيم الرحالت القصيرة  8/2/2

 والطويلة داخل الرياض وخارجها.
√ %....  √ 

: عقد الندوات واملناظرات  8/2/3

 الطالبية.
√ %....  √ 

 

(8جدول رقم )  

 

"توفري بيئة حمفزة للتعليم والتعلم. "وعات اهلدف االسرتاتيجي الثامن تقييم مستوى االنجاز يف تنفيذ مبادرات ومرش  
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موقف االستكمال أو الترحيل  تم التنفيذ كود املشروع كود املبادرة

 هــ1442 – 1438للمشروع في خطة 

 مالحظات 

بصورة 

 كاملة

بصورة 

جزئية 

 بنسبة ....%

يوص ى باالستبعاد 

 أو االيقاف تماما

يوص ى 

 االستكمالب

استقطاب  9/1
أعضاء هيئة 

 تدريس متميزين
 مقيمين وزائرين

وضع  : 9/1/1

معايير؛ لتحسين 

عملية توظيف 

واستقطاب 

أعضاء الهيئة 

 التدريسية.

إضافة مشاريع ومبادرات  √  .75% 

جديدة تتوافق مع رؤية 

الجامعة وكذلك رؤية 

 م2030اململكة 

إلحاق    9/2
أعضاء الهيئة 

 التدريسية
 بدورات تدريبية

: دورات   9/2/1

متخصصة في 

مهارات التدريس 

 املختلفة.

 75%  √ 

 

(9جدول رقم )  

" تطوير اهليئة التدريسية يف املعهد "تقييم مستوى االنجاز يف تنفيذ مبادرات ومرشوعات اهلدف االسرتاتيجي التاسع   
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تكمال أو الترحيل موقف االس تم التنفيذ كود املشروع كود املبادرة

 – 1438للمشروع في خطة 

 هــ1442

 مالحظات 

بصورة 

 كاملة

بصورة 

جزئية 

بنسبة 

%.... 

يوص ى 

باالستبعاد أو 

 االيقاف تماما

يوص ى 

 باالستكمال

تطوير   10/1
آليات القبول 
واإلرشاد 
 الطالبي.

: برنامج القبول اإللكتروني عبر 10/1/1

 بوابة املعهد اإللكترونية.

إضافة مشاريع  √  75% 

ومبادرات 

جديدة تتوافق 

مع رؤية 

الجامعة 

وكذلك رؤية 

اململكة 

 م2030

10/2  
استقطاب 
الطالب 
 .المتميزين

: تشكيل لجان لزيارة البلدان  10/2/1

املختلفة، ومقابلة الطالب الراغبين في 

 االلتحاق باملعهد؛ النتقاء املتميزين منهم.

 25%  √ 

واصل مع امللحقيات : تفعيل الت 10/2/2

الثقافية السعودية في الخارج؛ لترشيح 

 الطالب.

 25%  √ 

: تفعيل التعاون بين املعهد 10/2/3

 والجامعات العاملية  للتبادل الطالبي. 

 25%  √ 

توثيق   10/3
الروابط مع 
 الخريجين.

  √ %25  : إنشاء رابطة للخريجين. 10/3/1

بحقوق  إعداد أدلة تعريفية : 10/4/2

 .الطالب، وتزويدهم بها

 100%. √  

: إشراك طالب من كل قسم  10/4/3

أكاديمي في جلسات مجلس القسم 

 واملعهد.

 25%. √  

 

(10جدول رقم )  

" االرتقاء بمستوى الطالب "تقييم مستوى االنجاز يف تنفيذ مبادرات ومرشوعات اهلدف االسرتاتيجي العارش   
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  االسرتاتيجيةتنفيذ اخلطة فرتة خالل شاريع املنجزة ملخص لألنشطة وامل

(هـ1437 – 2143)خطة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية  وتقييمملعهد اللغويات العربية    

 

 (حتسني مستوى اجلودة يف املعهداألول ) االسرتاتيجياهلدف  •

ت من % من برامج املعهد تم اعتامدها )املرحلة اجلامعية األوىل( ملدة مخس سنوا 100 .1

م. 2012وذلك يف يوليو ( AERES) اهليئة الفرنسية لتقويم البحث العلمي والتعليم العايل

الالزم نحو جتديد  هـ الخاذ4/4/1438ومتت خماطبة عامدة التطوير واجلودة بتاريخ 

 االعتامد. 

 تم اعتامد برامج املعهد )املرحلة اجلامعية األوىل( اعتامدا غري مرشوط ملدة سبعة سنوات، .2

من استيفاء متطلبات اهليئة الوطنية للتقويم  االنتهاء تم حيث –م 20015وذلك يف يوليو 

واالعتامد األكاديمي للحصول عىل اعتامد أكاديمي وطني لربامج املعهد. ومتت زيارة 

 م. 2014مراجعي اهليئة للمعهد يف شهر مايو للعام 

 ت(، ومت9001/2008و )من استيفاء متطلبات احلصول عىل شهادة اآليز االنتهاء .3

 م.11/4/2014التوصية بمنح الشهادة اعتبارا  من تاريخ 

 

 

تأهيل املعهد ليكون مرجعيًة علميًة واستشارية لربامج تعليم الثاين ) االسرتاتيجياهلدف  •

 (اللغة العربية لغري الناطقني هبا
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يبية حمليا  مرجعية علمية وبحثية واستشارية وتدرمن منطلق سعي املعهد إىل أن يكون   

حرصت إدارة املعهد عىل تقديم املزيد من اجلهد لكي حيقق املعهد أهدافه خالل  وعامليا ،

. فقد قطع املعهد شوطا كبريا نحو م(2016-11) االسرتاتيجيةمرحلة تنفيذ خطته 

 حتقيق اآليت:

 وضع املعايري االحرتافية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا.  .1

 الكفاءة اللغوية للغة العربية.  اختبارتصميم  .2

يف بعض اجلهات املهتمة  كمستشارينمسامهات أعضاء هيئة التدريس باملعهد بالعمل  .3

 بتعليم اللغة العربية كلغة ثانية.

للهيئات التي ترغب يف تعليم  االستشاراتيف جمال تقديم  حثيثةيبذل املعهد جهودا  .4

الدورات التدريبية لتعليم اللغة العربية لغري اللغة العربية لغري الناطقني هبا، من خالل 

وكذلك تعليم  ،اللغة العربية للعسكريني بمعهد اللغات العسكري كتعليمالناطقني هبا 

اللغة لغري الناطقني هبا يف داخل اململكة وخارجها بالتعاون مع مركز امللك عبداهلل بن 

املخول هلا من اجلامعة إبرام عبدالعزيز خلدمة اللغة العربية، وذلك عن طريق القنوات 

واملتمثله يف معهد امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  االستشاريةوالعقود  االتفاقيات

 . لالستشارات

خدم ميدان تعليم العربية لغري الناطقني هبا ليس عىل مستوى معهد وتلك األنشطة   

ليم العربية اللغويات العربية وجامعة امللك سعود فحسب، وال عىل مستوى معاهد تع

وضع املعايري لغري أبنائها بجامعات اململكة فقط، بل عىل مستوى العامل أمجع. حيث أن 
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كذلك اختبارات معيارية لقياس ، واالحرتافية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا

ية الكفاءة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية من غري الناطقني هبا عىل غرار االختبارات العامل

لقياس الكفاءة اللغوية يف اللغات األجنبية، تسهم يف حتقيق رؤية جامعة امللك سعود 

( 2030بصفة خاصة، ورؤية اململكة ) "الريادة العاملية والتميز يف بناء جمتمع املعرفة"

 .بصفة عامة السعودية"

 

 (بناء جسور لتوفري املوارد املالية الدائمةالثالث ) االسرتاتيجياهلدف  •

 

واملرشوعات  االنشطةباملعهد تم تنفيذ  االسرتاتيجيةة املعهد تنفيذ خطفرتة ل خال

 التالية:

سلسلة العربية الوظيفية لتعليم  -تصميم مواد لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا  .1

 )يف مرحلة التحكيم( اللغة العربية

 حقائب تدريبية:تصميم  .2

 .الثانية اللغةتقنيات تعليم   -

 .تدريس اللغة العربية ليبوأساطرق   -

 .االختبارات والتقييم ىف اللغة الثانية  -

 .التدريب عىل تدريس مهارات اللغة وعنارصها  -
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من عامدة التطوير واجلودة إلنتاج وتصميم مواد  مموال  ينفذ املعهد حاليا مرشوعا  .3

عىل ، فضال وحتويلها لصورة رقمية وتسويقها ،للناطقني بغريهالتعليم اللغة العربية 

 األنشطة الفردية ألعضاء هيئة التدريس يف إنتاج املؤلفات العلمية واملراجع.

لبناء جسور مع اهليئات التي ترغب يف تعليم اللغة العربية  حثيثةيبذل املعهد جهودا  .4

لغري الناطقني هبا، من خالل الدورات التدريبية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا 

، وذلك عن طريق القنوات  للعسكريني بمعهد اللغات  العسكري مثل تعليم العربية

واملتمثله يف معهد امللك  االستشارية،والعقود  االتفاقياتاملخول هلا من اجلامعة إبرام 

 . لالستشاراتعبداهلل بن عبدالعزيز 

 
 

 (التواصل مع املجتمع داخل اجلامعة وخارجهاالرابع ) االسرتاتيجياهلدف  •

 

واملرشوعات  األنشطةباملعهد تم تنفيذ  االسرتاتيجيةة املعهد تنفيذ خط فرتةخالل 

 التالية:

 "ثانية لغة العربية تعليم ىف حديثة اجتاهات" اسم حتت العربية للغة دويل مؤمتر عقد .1

 هـ9/1/1435-7 من الفرتة خالل انعقاده تم

تم  "عربية لغة ثانيةاجتاهات حديثة ىف تعليم ال"عقد مؤمتر دويل للغة العربية حتت اسم  .2

 هـ24/4/1437-23 انعقاده خالل الفرتة من

مشاركة أعضاء اهليئة التدريسية باملعهد يف املؤمترات والندوات املحلية والدولية ذات  .3

 العالقة بتخصصات املعهد.
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هو األول الذي و ،اللغة العربية يف اجلامعات السعودية تنظيم ملتقى عمداء معاهد .4

يوم ) اجلامعات السعودية اء معاهد اللغة العربية ووكالئها يفيعقد عىل مستوى عمد

، ومن املأمول أن تستمر هذه اللقاءات بانتظام يف األعوام (هـ22/03/1434األحد 

لتبادل اخلربات والرؤى حول ما يستجد يف جمال تعليم اللغة العربية لغري  القادمة

اللغة العربية يف  تقى عمداء معاهدمليف بشكل مستمر  املشاركة كام ستتم هبا. الناطقني

  .اجلامعات السعودية

 تقديم برامج تدريبية ألفراد املجتمع من املقيمني يف اململكة من غري الناطقني بالعربية .5

 اللغة لغري الناطقني هبا. إىل تعليموالذي هيدف  ،من خالل الربنامج املسائي باملعهد 

يف املجال الصحي يف  والعاملوناء األطب ) تعليم اللغة العربية ألغراض صحية .6

 .( جامعة امللك سعود مستشفيات

وهو مرشوع متاح جمانا لربامج .Interactive Arabic العربية التفاعليةتدشني موقع  .7

تتطلب االستفادة منه سوى اكامل عملية  وال تعليم اللغة العربية الرسمية واخلاصة،

 استخدامه. ويستهدف مرشوع العربية للبدء ىف اإللكرتوينالتسجيل باستخدام الربيد 

غري العربية، ويمكن  أخرى التفاعلية فئة املبتدئني من الراشدين الناطقني بلغات

سواء أكان ذلك ىف  أو أجنبيةاالستفادة منه ىف تعلم وتعليم العربية بوصفها لغة ثانية 

 برامج مكثفة أم غري مكثفة.

 
 

 (األكاديمية تطوير الربامجاخلامس ) االسرتاتيجياهلدف  •
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واملرشوعات  األنشطةباملعهد تم تنفيذ  االسرتاتيجيةة املعهد تنفيذ خطفرتة خالل 

  التالية:

وجاري وبناء خطط دراسية لتلك الربامج  مراجعة الربامج األكاديمية احلالية، .1

 .من خالل صياغة مشاريع تطويرية لتلك الربامج تطويرها

وكالة اجلامعة للتطوير ول من وهو مم، اديميةع تطوير برامج املعهد األكمرشوتنفيذ  .2

، حيث تم تطوير خطة برنامج الدبلوم العايل لتدريب معلمي اللغة العربية واجلودة

وكذلك الربنامج املكثف لتعليم اللغة  ،لغري الناطقني هبا بقسم تدريب املعلمني

 العربية بقسم اللغة.

نواتج التعلم وفعالية التدريس  تطوير إجراءات تقييمينفذ املعهد حاليا مرشوعا ل .3

 وكالة اجلامعة للشؤون األكاديمية والتعليمية.  من  مموال  

 : باملعهد مثل استحداث برامج أكاديمية جديدة .4

يف مطلع العام  - لغري الناطقني هبا برنامج  ماجستري اآلداب يف تعليم اللغة العربية -

 .بالربنامجبدء القبول هـ تم 32/1433اجلامعي 

 بدء – مج ماجستري اآلداب يف تطوير مهارات معّلم اللغة العربية لغة ثانيةبرنا -

 .ها38/1439 اجلامعي العام من فيه الدراسة

 –اطقني هبا استحداث قسم نسائي للربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية لغري الن .5

لغري  ةماجستري اآلداب يف تعليم اللغة العربيبرنامج ، وكذلك والثقافة اللغة بقسم

  بقسم اللغويات التطبيقية. الناطقني هبا

 (اإلجادة يف البحوث والدراسات اللغوية التطبيقيةالسادس ) االسرتاتيجياهلدف  •



 

 

هـ 1438-1437التقرير السنوي لمعهد اللغويات العربية   

93 

 

 .تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاإنشاء كريس أبحاث تم  .1

االستمرار يف دعم مشاريع البحوث الفردية واملشرتكة باملعهد من خالل مركز  .2

 ملعهد.البحوث با

•  

 (تطوير النظام اإلداري للمعهداهلدف اإلسرتاتيجي السابع ) •

 

ع من اإلداريني باملعهد لرفع مهاراهتم اإلدارية لتتوائم م %96تم تدريب  .1

، وذلك خالل إحلاقهم بالدورات التدريبية التي استخدام وسائل التقنية احلديثة

 .تعقد بعامدة تطوير املهارات

، وذلك من خالل التعاون مع إدارة اجلامعة يف أمتتة اريةأمتتة أعامل املعهد اإلد .2

 األعامل اإلدارية باجلامعة

استيفاء متطلبات احلصول عىل شهادة تم إنشاء نظام إدارة للجودة من خالل  .3

التوصية بمنح الشهادة اعتبارا  من تاريخ حيث متت (، ISO 9001/2008) اآليزو

 م.11/4/2014

 

 (توفري بيئة حمفزة للتعليم والتعلم)الثامن  االسرتاتيجياهلدف  •

إنشاء مبنى جديد ملعهد اللغويات العربية يف تم تطوير البنية التحتية للمعهد من خالل  .1

وهو يفى  ،تم استالم املبنى اجلديد للمعهد كمقر دائمجامعة امللك سعود، حيث أنه 



 

 

هـ 1438-1437التقرير السنوي لمعهد اللغويات العربية   

94 

بمواد دها بمتطلبات العملية التعليمية باملعهد من معامل حاسوبية حديثة، وتزوي

 ، وكذلك يفي باألنشطة الالصفية للطالب.ومقررات تعليمية إلكرتونية

 استالم مقر جديد خيدم القسم النسائي بقسمي اللغة والثقافة واللغويات التطبيقية. .2

 .وفقا للمعايري املعمول هبا يف جامعة امللك سعود تم تطوير املوقع اإللكرتوين للمعهد .3

ية كل فصل درايس، بتطبيق استبانة لقياس الرىض الوظيفي تقوم إدارة املعهد، يف هنا .4

واالستفادة من التغذية املرتدة  ،ملنسويب املعهد. وتعمل عىل حتليل النتائج ومناقشتها

 لدعم عملية التخطيط والتطوير يف املجال األكاديمي.

 
 

 (تطوير اهليئة التدريسية يف املعهدالتاسع ) االسرتاتيجياهلدف  •

 

    عضو هيئة تدريس( 11أعضاء هيئة تدريس متميزين ) استقطابتم  .1

من أعضاء اهليئة التدريسية بدورات تدريبية لرفع مهاراهتم يف  %80تم إحلاق  .2

 التدريس والبحث العلمي وجمال التطوير واجلودة.

من أعضاء اهليئة التدريسية بدورات تدريبية لرفع مهاراهتم  %80 تم رفع مهارات  .3

 العلمي وجمال التطوير واجلودة. يف التدريس والبحث

 (االرتقاء بمستوى الطالبالعارش ) االسرتاتيجياهلدف  •

 

تشغيل الفعيل ال يف بدأ معهد اللغويات العربية    -تم تطوير آليات القبول باملعهد .1

وأصبح بممكان الراغبني يف االلتحاق يف املعهد أن  ،خلدمة القبول اإللكرتوين
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رشة  من خالل موقع املعهد عىل شبكة اإلنرتنت، يقدموا طلبات التسجيل مبا

 .وذلك ألقسامه الثالثة

كل فصل درايس، للمفاضلة بني املتقدمني  يف يتم تشكيل جلنة يف كل قسم أكاديمي، .2

 .يف كل قسم اإللكرتوينللدراسة وفق معايري معلنة عىل املوقع 

 تم تقديم مرشوع إلنشاء رابطة خلرجيي املعهد إلدارة اجلامعة.  .3

 اختيارإرشاك الطالب يف عملية اخاذ القرارات املتعلقة هبم من خالل تم البدء يف  .4

، وكذلك من خالل التغذية املرتدة من الطالب يف ممثل عن الطالب يف املجالس

استطالعات الرأي املتعلقة بآراء الطالب يف املقررات الدراسية والربامج التعليمية 

 كل فصل درايس عن طريق اجلامعة أو املعهد.يف والبنية التحتية، والتي تتم 

 

 ثانيًا: وحدة التعليم اإللكرتوين وتقنية املعلومات

تعنى بتطوير التطبيقات واالستخدامات التقنية داخل املعهد وتفعيل العمل اإللكرتوين يف 

ة كافة اجلوانب اإلدارية والتعليمية واألكاديمية والبحثية ، كام تتوىل اإلرشاف عىل البواب

.                                                                                                                         اإللكرتونية للمعهد  

من األنشطة التي قامت هبا الوحدة :    

للمعهد عىل البوابة  األكاديميةونرش خرب زيارة وكيل اجلامعة للشؤون  إعداد -

بارية وشبكات التواصل االجتامعي.اإلخ  
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البوابة ن الشخصيات التي خدمت املعهد عىل د ونرش خرب عن حفل تكريم عدد مإعدا -

  اإللكرتونية وشبكات التواصل االجتامعي.

. عالن القبول عىل موقع املعهدإجتهيز ونرش بنر   -  

.ةقسم اللغة والثقاف-هـ 1438الفصل الثاين -جدول املجموعات  إعداد  - 

 - .قسم تدريب املعلمني-هـ 1438الفصل الثاين -جدول املجموعات  إعداد 

.جلنة القبول بقسم اللغة والثقافة-بيان الطالب املرشحني للدراسة إعداد  - 

.قسم اللغة والثقافة-حل مشكلة تعارض املقررات يف املستوى األول   - 

.عاملي للغة العربيةاليوم ال الحتفالاألول للتحضري  االجتامعاملشاركة يف   - 

.نرش خرب عن تعيني د.سعد القحطاين مديرا ملركز البحوث باملعهد  - 

.ربيع األول  شهر عىل املنح الدراسية خالل التقديمنرش خربعن فتح باب   - 

لنائب رئيس قسم النظام األكاديمي بخصوص صالحية شاشة  إيميل إرسال -

 املرشدين.

الطالب وممثل التسجيل يف قسم اللغة والثقافة لرئيس وحدة شؤون  إيميل إرسال -

 بجدول املجموعات.

هند القحطاين بخصوص ترتيبات نقل احتفال اليوم العاملي  ةلألستاذإرسال إيميل  -

 للغة العربية للقسم النسائي.

.هيئة التدريس بخصوص صالحيات العميد أعضاءمراجعة عامدة شؤون   - 

 - معهد اللغويات إىلصوت من كلية احلاسب استكامل اجراءات نقل عهدة غرفة ال
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فتح طلب دعم فني بخصوص تفعيل صالحيات عميد املعهد للدخول للخدمات  -

 اإللكرتونية.

.حتديث صفحة منسويب مكتب العميد عىل موقع املعهد اإللكرتوين  - 

.حتديث صفحة منسويب وحدة خدمة املجتمع عىل موقع املعهد اإللكرتوين  - 

ت عىل الدراسات العليا بخصوص املالحظاللرد عىل عامدة خطاب  إعداد - -

 جدول املاجستري والدبلوم.

. تقرير عن القاعات و املعامل و جاهزيتها للعام الدرايس اجلديد إعداد  - 

اعتامد استامرة تقييم املواقع من مسؤول اجلودة.  - 

بارية وشبكات إعداد ونرش خرب تعزية بوفاة د.حسن الطاهر حسني عىل البوابة اإلخ -

 التواصل االجتامعي.

 - .(  و تنفيذ تعديالت بنك األسئلة1-2-3تركيب نظام اختبارات اللغة يف املعمل)

إعداد ونرش خرب عن مشاركة طالب املعهد يف مسابقة اخرتاق الضاحية عىل البوابة  -

 اإلخبارية وشبكات التواصل االجتامعي.

.لتدريس للمواقع اجلديدةهيئة ا أعضاءترتيب موعد واعالنات دورة  - 

هيئة  أعضاءاجلودة يف الوحدة فيام خيص تقييم مواقع  إجراءتنفيذ تسلسل  -

 التدريس والتقرير السنوي للوحدة.

البوابة إعداد ونرش خرب عن مشاركة طالب املعهد يف بطولة اجلامعة للطائرة عىل 

 اإللكرتونية وشبكات التواصل االجتامعي.

(.الصالح د. حممد اللجنة رئيس ) تقدمني للمنح الدراسية باملعهدفرز ملفات الطالب امل  
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للبالد غري العربية عىل إعداد ونرش خرب عن إقامة دورة تدريبية للمعلمني املوفدين  - 

 البوابة اإلخبارية وشبكات التواصل االجتامعي.

لطالب املعهد يف املدرج. "مآثر ومكانة اململكة"بعنوان  حمارضةإقامة -  

وطلب اسم املنسق والربنامج  ،خطاب للرد عىل كلية الدراسات التطبيقية دادإع-

.والتنسيق مع املهارات ،التدريبى  

مراجعة التسجيل اآليل لطالب الدبلوم للفصل الدرايس األول والتعديل عليه. -  

مراجعة التسجيل اآليل ملقررات طالب درجتي الدبلوم العايل واملاجستري للفصل  -

ألول والتعديل عليه.الدرايس ا  

تنفيذ التعديالت املقرتحة عىل صفحة قسم تدريب املعلمني بموقع املعهد عىل  -

.اإلنرتنت  

ضمن الربامج  وإدراجه ،موقع لقسم الطالبات عىل موقع املعهد اإللكرتوين إنشاء -

.األكاديمية  

لبوابة عىل ا "مآثر ومكانة اململكة"إعداد ونرش خرب عن إقامة حمارضة بعنوان  -

.االجتامعياإلخبارية وشبكات التواصل   

القحطاين مديرا  ملركز البحوث باملعهد عىل البوابة  الدكتور إعداد ونرش خرب عن تعيني -

.االجتامعياإلخبارية وشبكات التواصل   

إعداد ونرش خرب عن زيارة مدير إدارة املنح الدراسية بوزارة التعليم للمعهد عىل  -

.االجتامعية وشبكات التواصل البوابة اإلخباري  
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واستعراض حضور االجتامع التنسيقي األول يف جلنة دراسة بوابات قبول طالب املنح 

  نظام القبول باملعهد.

 لقسم الطالبات املبارشيف املدرج والنقل  "االختبارات اللغوية"إقامة حمارضة بعنوان 

  بعليشة.

اإلخبارية عىل البوابة  "ختبارات اللغويةاال"إعداد ونرش خرب عن إقامة حمارضة بعنوان 

 وشبكات التواصل االجتامعي.

اإلخبارية إعداد ونرش خرب عن مشاركة طالب املعهد يف بطولة اجلامعة عىل البوابة 

 وشبكات التواصل االجتامعي.

استديوهات لنقل حمارضات برنامج  3التنسيق مع عامدة التعليم اإللكرتوين حلجز عدد 

سم الطالبات بعليشة.املاجستري لق  

املبارش لقسم والنقل  ،تنظيم وإقامة االحتفال باليوم العاملي للغة العربية يف املدرج باملعهد

 الطالبات بعليشة.

اإلخبارية باليوم العاملي للغة العربية عىل البوابة  احتفالإعداد ونرش خرب عن إقامة 

 وشبكات التواصل االجتامعي.

البوابة عىل  عضو هيئة التدريس عبد اخلالقالدكتور خمتار إعداد ونرش خرب عن ترقية

 اإللكرتونية وشبكات التواصل االجتامعي.

هيئة التدريس باملعهد للنرش يف جملة جممع اللغة  ألعضاءإعداد ونرش إعالن دعوة -

لتواصل االجتامعي.-العربية عىل البوابة اإلخبارية وشبكات ا  
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 األكاديميالفصل الثاين جلميع الدرجات يف النظام تعديل فرتات االختبارات ملقررات 

 لشهر رمضان .

  .بعليشةطالبات لقسم ال املبارشتنظيم وإقامة امللتقى الشعري بمدرج املعهد والنقل 

إعداد ونرش خرب عن إقامة امللتقى الشعري باملعهد عىل البوابة اإلخبارية وشبكات 

.التواصل االجتامعي  

قي الثاين يف جلنة دراسة بوابات قبول طالب املنح اخلارجية حضور االجتامع التنسي -

  بعامدة القبول والتسجيل.

 املبارشتنظيم وإقامة االحتفال بنهاية الفصل الدرايس األول بمدرج املعهد والنقل  -

 لقسم الطالبات بعليشة .

إعداد ونرش خرب عن إقامة احتفال هناية الفصل الدرايس األول يف املعهد.  - 

يم وإقامة امللتقى العلمي جلوائز التميز للفصل األول بمدرج املعهد تنظ

 والنقل املبارش لقسم الطالبات بعليشة.

 -إقامة امللتقى العلمي جلوائز التميز يف املعهد للفصل الدرايس األول .

عن بدء التقديم يف برنامج املاجستري بقسم التدريب عىل  إعالين خرب وبنرإعداد ونرش -

.االجتامعي اإلخبارية وشبكات التواصل  البوابة  

هيئة التدريس عىل  بأعضاءإعداد ونرش خرب عن اللقاء املفتوح الذي مجع عميد املعهد  -

.االجتامعيالبوابة اإلخبارية وشبكات التواصل   
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 الدكتور سعدحجز استديو يف عامدة التعليم اإللكرتوين لنقل فعاليات حمارضة  -

ت.القحطاين لقسم الطالبا  

التنسيق مع عامدة الدراسات العليا لعرض تعريف بربامج املعهد عىل بوابة القبول  -

 اإللكرتوين للعامدة.

من املعهد ببوابة  أفراد 4التنسيق مع عامدة الدراسات العليا ملنح الصالحية لعدد  -

 القبول اإللكرتوين للعامدة.

بوكالة الدراسات العليا باملعهد إعداد ونرش خرب عن تدشني فعاليات املنتدى العلمي  - 

.االجتامعيعىل البوابة اإلخبارية وشبكات التواصل   

بمدرج  "تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا"تنظيم وإقامة حمارضة علمية بعنوان  -

لقسم الطالبات بعليشة . املبارشاملعهد والنقل   

س اللغة العربية لغري الناطقني تدري"إعداد ونرش خرب عن إقامة حمارضة علمية بعنوان  -

.االجتامعيعىل البوابة اإلخبارية وشبكات التواصل  "هبا  

لدهيم مهارة التصوير واملونتاج . طالب تصميم ونرش إعالن طلب تشغيل -  

بمدرج  "التجربة الرتكية يف خطيط املتن اللغوي  "تنظيم وإقامة حمارضة علمية بعنوان  -

سم الطالبات بعليشة.  لق املبارشاملعهد والنقل   

التجربة الرتكية يف خطيط املتن "إعداد ونرش خرب عن إقامة حمارضة علمية بعنوان  -

.االجتامعيعىل البوابة اإلخبارية وشبكات التواصل  "اللغوي  

الرئيسية وربطه بجهاز البولكوم. االجتامعاتتركيب مايك يف قاعة  -  
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قسم تدريب  وربطها بجهاز األستاذ يف 5-4سامعات يف معمل رقم  4تركيب عدد  -

 املعملني.

أ .22-أ43-أ41يف القاعات رقم  اإلنرتنتشبكة  ، وإصالحتقديم الدعم الفني -  

التواصل مع عامدة الدراسات العليا بخصوص تثبيت الصالحية املمنوحة ملسجيل  -

 الكلية عىل درجتي املاجستري والدبلوم العايل.

ات مهرجان اجلنادرية والشعوب بقسم الطالبات عىل إعداد ونرش خرب عن فعالي -

.االجتامعيالبوابة اإلخبارية وشبكات التواصل   

مركز تدريب معهد اللغويات العربية: الواقع "إقامة وتنظيم حلقة نقاشية بعنوان  -

لقسم الطالبات بعليشة. املبارشوالنقل  ،االجتامعات الرئيسة ةيف قاع "والتطلعات  

حلل مشاكل الشبكة يف املعهد، واستقبال  اإللكرتونية التعامالت ةامدالتواصل مع ع -

عىل املشاكل القائمة. لالطالعفني من مركز الشبكة   

إعداد ونرش خرب عن زيارة ممثل امللحقية الثقافية السعودية يف النمسا للمعهد عىل  -

.االجتامعيالبوابة اإلخبارية وشبكات التواصل   

بات املعهد ملعرض الكتاب الدويل عىل البوابة ليارة طاإعداد ونرش خرب عن ز -

.االجتامعياإلخبارية وشبكات التواصل   

يف املدرج ونقلها لقسم  "العمل التطوعي خلدمة العربية"إقامة حمارضة بعنوان  -

 الطالبات.

عىل البوابة  "العمل التطوعي خلدمة العربية"إعداد ونرش خرب عن حمارضة بعنوان  -

.االجتامعيوشبكات التواصل  اإلخبارية  
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كاديمية باملعهد عىل البوابة اإلخبارية وشبكات أإعداد ونرش إعالن عن توفر وظائف -

.االجتامعيالتواصل   

قامة حمارضة لوحدة إعداد املواد التعليمية ونقلها لقسم الطالبات بعليشة.إ -  

العام عىل البوابة اإلخبارية إعداد ونرش خرب عن لقاء عميد املعهد بالطلبة اخلرجيني هلذا  -

.االجتامعيوشبكات التواصل   

. واالنجليزيةجتهيز فهرس املحتويات لدليل املعهد باللغتني العربية  -  

هيئة التدريس باملعهد  ألعضاء "املدرب املحرتف"إعداد ونرش خرب عن إقامة دورة  -

.االجتامعيعىل البوابة اإلخبارية وشبكات التواصل   

األول. بالدور 1019يف معمل رقم  اإلنرتنتة الدعم الفني بحل مشكلة تقديم خدم -  

 واخلاص بقسم 39-38إعداد اجلدول الدرايس لدرجتي الدبلوم العايل واملاجستري -

 تدريب املعلمني .

لقسم  39-38إعداد جداول املجموعات لدرجتي الدبلوم العايل واملاجستري  -

 اللغويات التطبيقية.

لقسم تدريب  39-38الدرايس لدرجة الدبلوم العايل واملاجستري إعداد اجلدول -

 املعلمني .

لقسم تدريب  39-38إعداد جداول املجموعات لدرجتي الدبلوم العايل واملاجستري  -

.املعلمني  

وطرح احللول  ،مع القاعات االتصالالتواصل مع قسم الطالبات ملناقشة مشاكل  -

 الفنية هلذه املشاكل.
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اخلتامي لألنشطة الطالبية باملعهد عىل البوابة اإلخبارية  االحتفال خرب عن إعداد ونرش -

.االجتامعيوشبكات التواصل   

إقامة امللتقى العلمي جلوائز التميز يف املعهد للفصل الدرايس الثاين . -  

قسام يف املعهد.لكرتونية الستقبال التقارير السنوية للوحدات واألإجتهيز نامذج  -  

وارسال  ،كاديمية يف املعهد والوحداتقسام األيغة موحدة للتواصل مع األإعداد ص -

 رسائل بريد الكرتوين لتحديد البنود املطلوبة يف التقرير السنوي من كل جهة.

إعداد ونرش خرب عن فوز مرشوع العربية التفاعلية بجائزة حممد بن راشد للغة العربية  -

.االجتامعي عىل البوابة اإلخبارية وشبكات التواصل  

.املتقدمني لقسم اللغة والثقافة  للطالبللمرة الثانية  املبدئيالفرز إعادة   

.اللغويات التطبيقية وتدريب املعلمني لقسمي املبدئيعادة الفرز إ -  

  املبدئي.قسام وتسليم عملية الفرز ألالتواصل مع ا -

  األقسام.التواص مع د/ إبراهيم الدبيان لوضع آليه جلميع -

وكذلك التنسيق مع ، العزاز بخصوص خرب املعايدة إبراهيم األستاذالتنسيق مع  -

يتم نرشها  كيالقسم  لرئيسصور املعايدة لتسليمها  بشأنعبداملحسن العتيبي  األستاذ

اخلاص باملعهد .  اإللكرتوينعىل املوقع   

للجنة القبول  وفرز مجيع امللفات اليدوية وحتويلها ،االجتامع مع د/إبراهيم الدبيان -

والثقافة. اللغة  بقسم  

التعامالت اإللكرتونية واالتصاالت قبل  خالد احلريب املنسق من مراسلة األستاذ -

  .بموضوع مشاكل النظامحول تزويد املعهد بام حل 
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إبراهيم الدكتورعمل فرز جلميع امللفات اليدوية التي تم التوصية عليها من قبل -

 الدبيان . 

 وإرساهلا لرئيسنامذج طلب التعديل من قبل التعامالت االلكرتونية  استالم بعض -

  ، واإلضافة عىل بعض النامذج، واعتامد البعض منها.القسم

 ،مشاكل النظام بشأنلكرتونية واالتصاالت إلعمل خطاب لعامدة التعامالت ا -

اق بعض ، وإرفوكذلك اعتامد بعض الطلبات التي تم ارساهلا من جهة عامدة التعامالت

  الطلبات.

  .العمل عىل تعديل بعض بيانات الطالب املتقدمني عن طريق النظام -

جتهيز كشف بيانات املشاركني يف مؤمتر معهد اللغويات العربية ) من خارج اململكة  -. 

).  

  .التوصية عليهم تمت الذيناللغة والثقافة  للطالب  لقسمعمل ملف  -

.بل بشأن طالب اللغة والثقافة فيصل الش األستاذالتنسيق مع  -  

النظام بعض مشكالت  ستاذ فهد اهلاجري بشأن استفساره حولألالتواصل مع ا -

.إبراهيم الدبيان وتوضيح األمر، مع التواصل مع الدكتور   

التواصل مع د/ حممود املحمود وذلك لرتشيحه لبعض الطالب املتقدمني بالنسبة  -

 للطالب اللغة والثقافة . 

  .اللغة والثقافة  طالب وطالبات قسم نسخه بجنسيات  طلب -

الطالب  بشأن جتهيزتدريب املعلمني قسم  منسق ميغرياالتفاق مع د/ منصور  -

 املقبولني لدهيم . 
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 بشأناللغة والثقافة بقسم فيصل الشبل منسق القبول  األستاذمن  إيميل الباستق -

.واملرشحات املرشحنيجدول   

وجتهيز القبول بقسم اللغة والثقافة بشأن  رفع امللفات اليدوية،  التنسيق مع منسق -

عداد اجلنسيات املرشحة .أوحتديد  ،ملف املرشحني واملرشحات   

 بالنظام املتقدمني  يف أوراقالدبيان لوجود نواقص  الدكتور إبراهيم االجتامع مع  -

 اليدوي .   

املرشحني عن  ألسامءمة النهائية القائ الستالمفيصل الشبل  األستاذاالجتامع مع  -

 طريق التوصية .

.آلية عمل لالتفاق حولقسام التواصل مع األ  

عن طريق النظام   . ني وراق املتقدمألتأكد من لطلبات املتقدمة البعض  استالم -  

اليدوي .  بالنظاموراق املتقدمني أرفع مجيع  -  

  .فات مرفقه باجلهازمل إىلاليدوي  بالنظامرفع مجيع أوراق املتقدمني  -

واحتياطية. ةعىل قائمتني رئيس اطالبات وتوزيعهالالطالب و أوراق فرز -  

مرفقاهتم ، وحتميل متقدم 100عدد  تضملطالب  رئيسة واحتياطية  لعمل قائمة  -

 وتفريغ بياناهتم يف برامج اكسل . 

مرفقاهتم  وحتميل ة،متقدم 40عدد  تضملطالبات رئيسة واحتياطية  لعمل قائمة   -

 وتفريغ بياناهتم يف برامج اكسل . 

تحضري لالحتفال الخطاب لعامدة التعليم االلكرتوين والتعلم عن بعد بصدد  إعداد-

العاملي للغة العربية .  لليوم  
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تفريغ مجيع البيانات املطلوبة يف برامج اكسل للمتقدمني لقسم تدريب املعلمني .  -  

لعربية . العاملي للغة ا لليومالتجهيز  -  

.القبول يف نظامالتواصل مع د/ ابراهيم الدبيان بخصوص العمل املتبع  -  

.الرد عىل استفسار بعض املتقدمني عن طريق الربيد اإللكرتوين -  

  .التعليم العايل لوزارةاملرشحني واملرشحات املرسلة  بياناتعادة ادخال إ -

  .رشحاتاملرشحني وامل لبياناتاملتابعة مع وكيل املعهد  -

  للقبول. آليةعمل لجلنه القبول  أفراد التنسيق مع -

  .الرشبيني  بخصوص املرشحني من قبل املعهد األستاذ تامراملتابعة مع  -

كرتونية واالتصاالت بشأن مشاكل النظام وتطوير اإللالتواصل مع عامدة التعامالت  -

.برامج القبول  

.تطوير النظام بشأنواالتصاالت لكرتونية إلطلب لعامدة التعامالت ارفع  -  

تعبئة بيانات مجيع مرشحي ومرشحات قسم اللغة والثقافة وكذلك اللغويات   -

مر الرشبيني . تاستاذ ألا إىلرساله إالتطبيقية و  

.ل مشاكل النظامبشأن بحث تطورات تعدياالجتامع مع وكيل املعهد  -  

.التعليم العايل لوزارةاملرشحني واملرشحات املرسلة  بيانات إدخال إعادة -  

متابعة بيانات املرشحني واملرشحات مع سعادة وكيل املعهد. -  

.القبول وارساهلا للرئيس القسم بمقرتحات تطوير نظامإعداد قائمة  -  

  .الرشبيني  بخصوص املرشحني من قبل املعهد األستاذ تامراملتابعة مع  -
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تصاالت بشأن مشاكل النظام وتطوير التواصل مع عامدة التعامالت االلكرتونية واال -

  .برامج القبول

  .تطوير النظام بشأنالقيام برفع طلب لعامدة التعامالت االلكرتونية واالتصاالت  -

وكيل  وتصديقه مناىل عامدة التعامالت االلكرتونية واالتصاالت توجيه خطاب  -

 املعهد . 

قافة وكذلك اللغويات تعبئة بيانات مجيع مرشحي ومرشحات قسم اللغة والث -

امر الرشبيني . تستاذ رساله اىل األإالتطبيقية و  

التطورات بالنسبة لتعديل مشاكل النظام  بشأن مناقشة آخراالجتامع مع وكيل املعهد  -

 . 

تعقيب عليها بعد التم  التياملالحظات  مراسلة إدارة القبول والتسجيل بشأن بعض - 

.يل املعهد وارسال نسخه لوك ،االجتامع معهم  

خذ صالحيات مسجل طلبه . أ -  

  .ول والثاينألالقيام بتسجيل جداول طلبه املستوي ا -

.اداره القبول والتسجيل لتطوير نظام القبول ومعاالجتامع مع وكيل املعهد  -  

  .املنح إدارةالرشبيني لتسليم مستندات املتقدمني ايل  األستاذ تامرالتواصل مع  -

.هزية األسبوعي لقاعات االجتامعات باملعهدعمل تقرير اجلا -  

.عمل فحص أسبوعي ألجهزة املعامل باملعهد والتأكد من جاهزيتها -  

.سبوعي لقاعات املحارضات والتأكد من جاهزيتهاأعمل فحص  -  

.عمل فحص اسبوعي ملدرج املعهد للتأكد من اجلاهزية -  
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.تشغيل املدرج حال وجود فعالية -  

.تامعات الكربى حال وجود فعاليةتشغيل قاعة االج -  

 

النسائي.عمل اتصال ونقل حي للفعاليات مع القسم -  

.تقديم الدعم الفني ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني حال وجود مشكلة فنية -  

.طلب الدعم الفني من العامدة حال وجود مشكلة مل نتمكن من حلها -  

 

  

 

:ميوكالة المعهد للدراسات العليا والبحث العل  
 

 أوالً : وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي

لتنسيق مع عامدة تتوىل اإلرشاف عىل برامج الدراسات العليا يف كافة أقسام املعهد با

.كام تعمل عىل تنشيط حركة البحث العلمي يف املعهد ا،الدراسات العلي  

:التي نظمتها الوحدة واألنشطة  الفعاليات   

.مية وحماولة تطويرهاتنظيم املحارضات العل.1   

. إطالق جملة إلكرتونية علمية حمكمة متخصصة يف اللغويات التطبيقية.2    

.  اإلرشاف عىل أنشطة طالب التشغيل.3    

. متابعة أنشطة املعيدين.4    
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متابعة األنشطة البحثية ألعضاء هيئة التدريس باملعهد..5  

  التدريس وكل الطالب.  كة كل أعضاء هيئةبمشار  االحتفال باليوم العاملي للغة العربية .6 

تنظيم .8      .املشاركة يف تنظيم احلفلني اخلتاميني للفصلني األول والثاين من السنة.7    

. الطالب بمشاركة كل أعضاء هيئة التدريس وكل العلمي  ومتابعة حمارضات املنتدى  

 ثانيًا: مركز البحوث

حتت مظلة  ـه1394العربية منذ إنشاء املعهد عام يعمل مركز البحوث يف معهد اللغويات 

، ويسعى إىل تقديم خدمات للباحثني يف املجاالت باجلامعةأنشطة عامدة البحث العلمي 

 اللغوية والتعليمية هبدف دفع حركة النهضة العلمية يف هذه امليادين. 

يف املجاالت  للباحثني من داخل اجلامعة وخارجهايقدم مركز البحوث خدماته واستشاراته 

 ورسالة املعهد أو حمتوى الربامج التي يقدمها. وافقاللغوية أو التعليمية أو يف أي جمال يت

 

:الشؤون اإلدارية  

  
 أوالً : وحدة الشؤون اإلدارية واملالية واخلدمات املساندة

تقديم كام تعمل عىل  ،دارية والشؤون املالية يف املعهداإلرشاف عىل العمليات اإلومهمتها 

ية وتتوىل تنسيق عمليات الصيانة للقاعات الدراس عم واملساندة لكافة أقسام املعهدالد

.                                                                                                     واملختربات واألجهزة واملعدات واملعامل  
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:الوحدة قامت هبا التي  األنشطة   

  .التنسيق مع اإلدارة العامة للصيانة باجلامعة فيام خيص املباين واألجهزة والنظافة.1    

. تسليم املوظفني أجهزة حاسب آيل وطابعات.2    

  .قامت الوحدة بتوفري االحتياجات اخلاصة باملعهد من املستودع املركزي باجلامعة.3  

تقديم الدعم لكافة أقسام املعهد.4    

  

اإلدارية االتصاالتوحدة املتابعة  ثانيًا:  

درة اإلرشاف عىل االتصاالت اإلدارية واستقبال املعامالت واخلطابات الصاومهمتها  

بأرشفة املعامالت وحفظ امللفات داخل  إضافة إىل قيامها  ،والواردة جلميع أقسام املعهد

. املعهد  

 

  (92  )     شكل رقم 
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  (30  )     شكل رقم 

  هـ 1438-1437  -عداد املوظفني امللتحقني بدورات تدريبية موزعة حسب الشهورأ
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 أوالً : كريس أبحاث تعليم اللغة العربية

 أهداف الكريس:

 ،دعم جهود البحث العلمي يف ميدان تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها •

التعاون بني الباحثني واملدرسني واملؤسسات ذات العالقة يف خمتلف وتسهيل 

 .أنحاء العامل

وتقييم نتائج البحوث  ،نرش ثقافة البحث والتطوير يف جمال الدراسات اللغوية •

 .وتوظيفها يف خدمة اللغة العربية والثقافة اإلسالمية

بنية األساسية وتوفري ال ،اإلسهام يف نرش اللغة العربية والثقافة اإلسالمية •

 .الكفيلة بتحقيق هذه الغاية

توثيق جتارب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف املجالني اإلسالمي  •

 .والعاملي

ووضع معايري احرتافية حتكم أساليب  ،تطوير أساليب تعليم اللغة العربية •

 .تعليمها

ا ملناهج اللغة العربية و • موادها وأساليب وضع معايري تعّلم العربية لتكون أساس 

 .االختبار

من رسالة املؤسسات  اجزءبوصفه اإلسهام يف حوار اللغات والثقافات  •

 .األكاديمية والثقافية يف اململكة
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االستفادة من التقنيات احلديثة خلدمة اللغة العربية يف جماالت البحث والتعليم  •

 .والصناعات اللغوية

ناطقني بغريها عرب تنمية مهاراهتم تقديم الدعم العلمي ملعلمي اللغة العربية لل •

 .واالرتقاء بمستويات أدائهم

إقامة عالقات تعاون ومشاريع رشاكة بحثية مع املؤسسات املشاهبة وتشجيع  •

 .تبادل اخلربات واالستشارات

 

التعليمّية املوادّ  إعداد وحدةثانيًا:   

التعليمية/ هـ لترشف عىل املقررات واملواد والنشاطات 8/2/1438أنشئت الوحدة يف 

التعلمية ، ووسائل القياس والتقويم وغريها يف إطار عمل الوحدة، ومن ذلك تصميم 

 املقررات واملواد التعليمية واإلرشاف عليها  يف جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.

 من أعامل وحدة إعداد املواّد التعليمّية املنجزة ما ييل:

وتتابع  ،ة لسري دروس املستوى الثالث تضمن تنظيم العملوضع خطة أسبوعية تفصيليّ  -1

 املادة التعليمية املقّدمة.

 دروس ريإعداد جدويل موضوعات أسبوعّية تفصيلّية للمستويني األّول والثاين لتسي -2

 املستويني املعّدة من قبل الوحدة وفقهام.
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تفادة منها قدر اإلمكان يف مجع ما يمكن من املواّد البرصّية والسمعّية البرصّية لالس -3

 إعداد املواّد التعليمّية.

ابتكار تدريبات لغوّية تواصلّية جاذبة تعّزز املهارات اللغوية واملعرفة. -4  

إعداد ماّدة تعليمّية مرئّية ومسموعة لتعليم الطالب املبتدئ من الصفر.  -5  

ّول من كّل فصل درايّس إعداد ماّدة تعليمّية خاّصة باملستوى األّول يف األسبوع األ -6

 تتضّمن عبارات ومفردات لغوّية تأسيسّية تواصلية غري منتمية إىل حقل داليّل معنّي.  

إعداد اثنتي عرشة وحدة تعليمّية للمستوى األّول تسري عىل جدول املوضوعات  -7

 األسبوعّي املعّد يف خطوة سابقة.     

  

 ثالثًا: مركز التدريب

ـ هبدف توسيع نطاق خدمات معهد اللغويات العربية ونقل 16/1/1437أنشئ املركز يف    ه

خرباته من أروقة اجلامعة إىل الفضاء االجتامعي املحيل والعاملي الواسع؛ لينتفع هبا املعنيون 

عىل   بتعلم اللغة العربية وتعليمها، واملهتمون بالشأن الرتبوي والثقايف واإلعالمي واللغوي

هم، وللعمل عىل توظيف نتائج الدراسات والبحوث والنظريات اختالف حاجاهتم وأغراض

العلمية احلديثة يف اللغويات العامة واللغويات التطبيقية يف خدمة اللغة العربية يف عدة جماالت 

                                                                                                                                               تدريبية.
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ويستند املركز يف مهامه عىل قاعدة علمية وبحثية مميزة قوامها خرباء أكاديميون متخصصون  

يف اللغويات التطبيقية وتعليم اللغات، ومدرسون متمرسون بتعليم العربية وإعداد موادها  

ا45التعليمية الورقية واإللكرتونية  عرب قرابة  قدموا خالهلا العديد من اخلدمات  عام 

االجتامعية خارج نطاق اجلامعة من تعليم وتدريب واستشارات ودراسات علمية وإعداد 

مواد لتعليم اللغة العربية ألبنائها ولغري الناطقني هبا، امتدادا  للدور املحيل الذي يضطلع به 

سها منذ إنشائه يف عام معهد اللغويات العربية عرب أهدافه ومهامه وخدماته التي يامر

 م.1974هـ/ 1494

 أهداف املركز: 

تلبية االحتياجات اللغوية لألجانب الراغبني يف تعلم العربية ألغراض خاصة من  •

 املقيمني يف اململكة العربية السعودية. 

تطوير أداء معلمي اللغة العربية ألبنائها ولغري الناطقني هبا يف ضوء التطور املستمر  •

 ميدان تعليم اللغات وتعلمها، ويف ضوء معطيات علم اللغة التطبيقي.  اجلاري يف 

اإلسهام يف تطوير املهارات اللغوية واألداء اللغوي والكتابة العلمية... لدى الباحثني  •

 واملتعلمني واملوظفني وعموم الراغبني من الناطقني األصليني باللغة العربية. 

االجتامعية للغة بوصفها حقيقة اجتامعية  اإلسهام يف نرش الوعي اللغوي والقيمة •

متارس الدور األكثر تأثريا يف تشكيل الشخصيات الفردية، وبناء العالقات 

 االجتامعية، وتأطري النظم الثقافية واملجتمعية. 
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اإلسهام يف حل املشكالت التي تواجه املدارس واجلامعات والوزارات ... املهتمة  •

ا ولغري الناطقني هبا، من خالل تقديم االستشارات بتعليم اللغة العربية ألبنائه

 العلمية، والدورات التدريبية، وتصميم املواد التعليمية الورقية واإللكرتونية...

 

 خدمات املركز:  

يقدم مركز اللغويات العربية للتدريب خدماته لألفراد واملؤسسات حمليا ودوليا، مراعيا  

جيب بمرونة عالية لتفضيالت املستفيدين من حيث: حاجاهتم وظروفهم وتفضيالهتم، فيست

املكان املناسب لتقديم اخلدمة، والزمن املتاح لتلقي اخلدمة، والطريقة املناسبة للتنفيذ )وجها 

 لوجه/ عن بعد(. وذلك يف املجاالت اآلتية:       

 يف جمال التعليم : عىل النحو التايل:

 نسني كبارا  وصغارا  من خالل برناجمني لغويني:تعليم العربية لغري الناطقني هبا من اجل •

 العربية للحياة )الربنامج العام( •

 العربية ألغراض خاصة. •

 إعداد املواد التعليمية الورقية واإللكرتونية لصالح اجلهات املستفيدة. •

 يف جمال التدريب: عىل النحو التايل: •

 اطقني هبا (.برامج تدريب معلمي اللغة العربية )ألبنائها( و ) لغري الن •

برامج التدريب اللغوي لفئات متنوعة من املهتمني املستفيدين من اللسانيات العامة  •

 واللسانيات التطبيقية.
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 يف جمال االستشارات والبحوث: عىل النحو التايل:

تقديم استشارات علمية للمؤسسات الرتبوية والتعليمية والثقافية املعنية بالشأن  •

 اللغوي.

 والبحوث اللغوية لصالح اجلهات املستفيدة. إعداد الدراسات •

 املستفيدون من خدمات املركز: 

يعمل املركز عىل سد احلاجات التعليمية والتدريبية والبحثية واالستشارية لألفراد     

واملؤسسات املهتمني باللغة العربية داخل اململكة العربية السعودية وخارجها. عىل سبيل 

 ملحيل: املثال عىل النطاق ا

املرشفون الرتبويون  –مرشفو مناهج اللغة العربية  –وزارة التعليم ) املعلمون  •

 امليدانيون ....(

مركز  –مراكز خدمة اللغة العربية ) مركز امللك عبد اهلل الدويل خلدمة اللغة العربية  •

 تطوير تعليم اللغة العربية ....(

معاهد تعليم اللغة  –ية والعاملية املؤسسات التعليمية )اجلامعات واملدارس األجنب •

 العربية يف اجلامعات الناشئة ( .

طالب –طالب الدراسات العليا –الطالب العرب ) طالب املدارس واجلامعات  •

 الطالب املبتعثون ..... (. –املنح الدراسية 
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املستشفيات –الرشكات –البنوك  –متعلمو العربية ألغراض خاصة )الدبلوماسيون  •

 ية .....(.واملدن الطب

املجتمع املحيل ) دورات لغوية متنوعة ألفراد املجتمع الراغبني يف تطوير أدائهم  •

 اللغوي(

هـ بدأ العمل تنفيذيا  باملركز 1438/1439وخالل الفصل الدرايس الثاين من العام اجلامعي 

 ، حيث قدم املركز ثالث دورات تدريبة جاءت عىل النحو اآليت:

 اللغويات معهدعميد  سعادة قبل من املقدمة "اللغوية االختبارات بناء"دورة  .1

يوم الثالثاء املوافق  الدورة هذه  عقدت حيث القحطاين، سعد الدكتور العربية

 ،هـ، من الساعة العارشة صباحا  وحتى الساعة الثانية ظهرا  8/6/1438

 وحرضها عرشون متدربة من كافة جامعات مدينة الرياض .

 األحد يوم يف الشمري خلود األستاذة سعادة وقدمتها "كتابية مهارات"دورة  .2

ى الساعة وحت  صباحا   عرش احلادية الساعة من هـ26/7/1438 املوافق

وكانت تستهدف طالبات املعهد ، وحرضها  ،نصف ظهرا  الالثانية عرش و

 عرشون طالبة متدربة .

 عيل لسيدا زكي أسامة الدكتور سعادة قبل من املقدمة "املحرتف املدرب"دورة  .3

 صباحا   العارشة الساعة من  هـ21/7/1438 املوافق الثالثاء يوم ذلك وكان ،

، وكان عدد احلضور عرش ظهرا   والنصفالثانية عرش الساعة وحتى

 . املعهد منسوبات من متدربات 
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 :هبا  الناطقني لغري العربية اللغة تعليم جلنة تطوير برنامج ماجستري اآلداب يف ًا:عبار

 ت اللجنة بام ييل:وقد قام

إجراء دراسة مسحية شاملة لربامج اللغويات التطبيقية يف أبرز اجلامعات العاملية،  -1

حيث تم تقسيم اجلامعات من حيث النطاق اجلغرايف عىل أعضاء اللجنة وتوىل كل 

  عضو دراسة اجلامعات األفضل والنظر يف خطط برامج املاجستري املشاهبة. 

والربامج املشاهبة تم تفريغ خطط الربامج من خالل  بعد مجع بيانات األقسام -2

 .  نموذج خمترص حلرص املواد

تم النظر يف خطة برنامج املاجستري احلايل لتحديد الفجوات، واملواد التي يمكن  -3

 دجمها أو االستغناء عنها.

صياغة خطة معدلة من الربنامج احلايل تتضمن إضافة لبعض املواد، ودمج لبعض    -4

   .ضافة رسالة ماجسترياملواد، وإ

 توصيف املقررات وفق اخلطة املقرتحة إليضاح املحتوى املستهدف لكل مقرر.  -5
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