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 المعهد: نشأة  نبذة عن

 

بناًء على موافقة  هـ ١٤٣٣/ ١٢/ ١٩ بتاريخ مرية نورة بنت عبد الرمحنبية للناطقات بغريها يف جامعة األاللغة العر مت إنشاء معهد تعليم 
تكمال التصورات خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهللا بن عبدالعزيز آل سعود رمحه اهللا، ومنذ ذلك الوقت حرص املعهد على اس

 تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها. علمياً مميزاً يفصرحاً ليكون  الزمةوالتجهيزات ال
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 الرؤية:

 الريادة العاملية يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها باستخدام الربامج والتقنيات املتخصصة.

 

 الرسالة:

نسائية متخصصة وعالية التأهيل العلمي، من خالل تقدمي تعلم اللغة العربية وتعليمها للناطقات بغريها، يف بيئة تعليمية متميزة بكوادر 
 برامج أكادميية وتدريبية، يف إطار الثقافة السعودية والقيم اإلنسانية.
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 األهداف:

 مهارات اللغة. عالياً منإكساب الطالبات مستوى  -١
 حيتاجها.تزويد الطالبات بالثقافة العربية السعودية٬، والثقافة اإلسالمية ملن  -٢
 والدورات املساندة. علمياً وذاتياً بالربامجتطوير الطالبات  -٣
 تقدمي الدعم املادي واملعنوي للطالبات إلجناز مشاريع ختدم اللغة العربية واملعهد. -٤
العربية خدمة اجملتمع العاملي بتقدمي برامج ختصصية تليب احتياجات أفراده من الناطقات بغري العربية يف جمال  تعليم اللغة  -٥

 ألغراض عامة وخاصة.
 دعم التنوع واحلوار الثقايف بني الشعوب يف إطار من القيم اإلنسانية. -٦
 .تشجيع األحباث والدراسات العلمية يف جمال التخصص -٧
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 ميزاتنا 

 يعد املعهد النسائي الوحيد على مستوى العامل يف  جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها . -١
 أعضاء اهليئة التعليمية يف املعهد متخصصات يف تعليم اللغة العربية لغة ثانية.مجيع  -٢
 يطبق املعهد برناجما تعليميا ملرحلة الدبلوم بين على معايري عاملية يف تعليم اللغة الثانية. -٣
 يف التدريب والتخصص.توافر برنامج لتأهيل معلمات اللغة العربية، والدراسات اإلسالمية مبين على معايري عالية املستوى  -٤
 توافر دورات لتعليم اللغة العربية ألغراض عامة وٌتكَّيف حسب االحتياج. -٥
 يضم املعهد سفريات متيز يف التعليم والتعلم، مدربات على أسس ومعايري عاملية يف اجملال. -٦
 يطبق املعهد برامج إثرائية؛ لتبادل الثقافات، وتعزيز احلوار احلضاري بني الطالبات.  -٧
 قبال الوفود من خارج اململكة العربية السعودية، وتقدمي الربامج التعليمية والثقافية حسب االحتياج.است -٨
 يضم املعهد كادًرا إداريًّا متمرًسا يف أداء املهام املناطة به. -٩

 

 جنسيات الطالبات:

 تنوعاً ثقافياً هائالً ة، حيث تشكل فئة الطالبات يعد معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها واجهة حضارية للمملكة العربية السعودي
، تتوزع ما بني دول آسيا وأفريقيا وأوروبا باإلضافة إىل أمريكا الشمالية. وهذا إذ يضم املعهد جنسيات متعددة نتيجة للتنوع اجلغرايف، 

 التنوع جعل من املعهد حمفال ثقافيا يزخر بالكثري من ثقافات العامل املتنوعة.
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 برامج المعهد:

  : البرامج التعليمية:أوالً 

 :مهاللغوي برناجمني، ألغراض خمتلفة. ويقدم قسم اإلعداد ا غوياً يضم املعهد قسم اإلعداد اللغوي والذي يهدف إىل إعداد الطالبات ل

 :)تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها ألغراض أكادمييةالدبلوم (برنامج  -١
املهارات اللغوية وعناصرها ليتسىن هلن إكمال دراستهن اجلامعية يف  طالبات املنح اخلارجية والداخليةوهو يهدف إىل تعليم 

 .برسوم للمقيمات  راً كما فتح الربنامج مؤخ  اجلامعات السعودية
 برنامج الدورات التعليمية لتعليم اللغة العربية ألغراض خمتلفة: -٢

واصل مع البيئة العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص، وهو موجه لـ:  الوفود التمن يهدف إىل متكني امللتحقات بالربنامج 
 .ويقدم الربنامج برسوم األجنبية اخلارجية الرمسية و املؤسسات األجنبية الداخلية واملقيمات من غري العرب

 ثانياَ: البرامج التدريبية:

 مية الاليت يدّرسن الناطقات بغري اللغة العربية.برنامج تدرييب موجه ملعلمات اللغة العربية والدراسات اإلسال

 حسب معايري علمية. واالختباراتفعالة يف تدريس هذه الفئة وتصميم األنشطة يهدف التدريب إىل استخدام أساليب 

هي برامج حوارية ثقافية تسهم يف دمج الطالبة غري الناطقة يف اجملتمع اجلامعي، وإكساب اخلربة اللغوية  ثالثاً: البرامج الحوارية:
مماحيقق تعميق األفق املعريف والثقايف من خمتلف دول العامل وهذه الربامج هي برنامج  تماعيةواالجإىل اخلربة الثقافية واحلضارية إضافة 

 حوار احلضاري)برنامج سفري لل و األقرانبرنامج الدعم ب والتبادل اللغوي 
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 أوال: البرامج التعليمية

 برنامج الدبلوم (تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها ألغراض أكاديمية) -١

 عن البرنامج:

تتمكن من الدراسة يف اجلامعات العربية. وحتصل  لغوياً حىتبرنامج مكثف لتعليم اللغة العربية للناطقات بغريها، من أجل تأهيل الطالبة 
، ويف حال عدم استكمال الربنامج واجتيازها لنصف بغريها اللغة العربية للناطقات الطالبة بعد هناية دراسة الربنامج على شهادة دبلوم يف

 الربنامج فإهنا حتصل على شهادة الدبلوم املتوسط.

 رؤية البرنامج:

  ياً.وتربو  ياً العربية للناطقات بغريها تقنالتميز يف تعليم اللغة 

 رسالة البرنامج:  

مع املعايري العاملية لتعليم اللغات وتعلمها، من خالل مستويات لغوية  تقدمي برنامج مميز لتعليم اللغة العربية للناطقات بغريها يتواءم
متدرجة تساعد على االرتقاء باملستوى اللغوي لطالبات معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها، وتعكس الثقافة السعودية 

 واإلسالمية والقيم اإلنسانية.

 ميزات البرنامج:

        cefr ورويباأل ، واملعيار  actfl   يمريكاأل لتعليم اللغات األجنبية؛ املعيار أنه مصمم وفق املعيارين الدوليني /١   
/مل يقتصر املنهج اجلديد على الدمج بني املعيارين سابقي الذكر، وإمنا طوع املعيارين ملالءمة خصائص تعليم اللغة العربية يف ٢

 (دولة عربية) بيئتها 
وهو النظام املعتمد عامليا  ٢+  ٩اجلديد يف تصميمه نظام املستويات املزدوج؛ وهو نظام يسمح بتقسيم املستويات إىل / اعتمد املنهج ٣

 (أربعة مستويات). لتعليم اللغات األجنبية، ويف الوقت نفسه يراعي املستويات املعتمدة يف جامعة نورة 
يف تعليم اللغة األجنبية، مع تطعيم التصميم مبذاهب أخرى مثل منهج /اعتمد املنهج اجلديد يف تصميمه على املذهب التواصلي ٤

  املشروع
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 أهداف البرنامج:

 واستماعا بدقة وطالقة. إكساب الطالبة مهارات اللغة العربية الفصيحة وعناصرها؛ قراءة وكتابة وحتدثا 
 .تدريب الطالبة على استخدام املهارات اللغوية يف املواقف اللغوية املختلفة 
 .تعريف الطالبة بالثقافة العربية والقيم اإلسالمية 
 .تأهيل الطالبة تأهيال أكادمييا باملستوى الذي ميكنها من االلتحاق بالدراسة اجلامعية 
  حول العامل.املسامهة يف نشر اللغة العربية 

 
 

 مواصفات الخريجة:

 توظيف خصائص اللغة العربية الكتابية والشفهية يف مجيع املهام اللغوية اليت تؤديها مبستوى يتفق وأهداف الربنامج. .١۱
 ممارسة مهارات اللغة العربية مبستوى أداء متفق مع أهداف الربنامج. .٢۲
 مواقف حياتية مبا يتناسب وأهداف الربنامج.التواصل لغويا واجتماعيا يف البيئة العربية يف عدة  .٣۳
 حتليل وتفسري النصوص العربية لغويا وفق أسس علمية مبا يتفق وأهداف الربنامج. .٤
 معرفة أبعاد الثقافة اإلسالمية مبا يتناسب مع أهداف الربنامج. .٥
 ة احلياة اليومية.توظيف معرفتها للمفاهيم اإلسالمية يف مهام التواصل اللغوي واالجتماعي، يف خمتلف أنشط .٦
 الثقة بالنفس بالقدر الذي جيعلها تتحمل املسؤولية وتتعامل مع مواقف احلياة مبا يتناسب مع قدراهتا الشخصية واملعرفية. .٧۷
 االلتزام باألخالق احلميدة وحسن التعامل مع اآلخرين. .٨۸
 املشاركة يف العمل اجلماعي والطوعي واملبادرة . .٩۹

 إدارة اجملموعات وفرق العمل مبا يتناسب مع مهاراهتا الشخصية.امتالك املهارات القيادية يف  .١۱٠۰
 القدرة على ممارسة التفكري الناقد واإلبداعي مبا يتناسب مع مهاراهتا ومعارفها املكتسبة. .١۱١۱
 التعامل مع التقنيات املختلفة بإجيابية مبا يتناسب مع مهاراهتا املكتسبة و قدرهتا على التعلم الذايت. .١۱٢۲
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 :للبرنامجنواتج التعلم 

 بعد اتمام البرنامج تكون الطالبة قادرة على أن:

 حتدد أبرز جوانب الثقافة العربية واإلسالمية وأهم األحداث يف العامل اإلسالمي. .١۱
 تطبق اسرتاتيجيات مهارات اللغة العربية األربع.  .٢۲
 تطبق قواعد التجويد وتالوة القرآن الكرمي. .٣۳
 يف الكتب والبحوث واملراجع واملصادر يف سياقات متنوعة.تستنبط املعاين املباشرة واملضمَّنة  .٤
 تطبق الرتاكيب والقواعد األساسية للغة العربية. .٥
 تعرب عن نفسها ومواقفها وآرائها شفهياً أو كتابياً مبستوى متقدم يف اللغة العربية ومبعايري سليمة. .٦
اصل املختلفة واحلفالت املقامة واملناسبات املختلفة تندمج مع اجملتمع العريب واملسلم من خالل املشاركة يف حلقات التو  .٧۷

 يف اجملتمع.
 تستخدم التقنيات احلاسوبية احلديثة واملناسبة يف تعلمها وتطورها اللغوي واألكادميي، والبحث واالتصال. .٨۸
 تنطق األصوات العربية من خمارجها الصحيحة نطقا سليما. .٩۹

 
 :الدرجات العلمية التي يمنحها البرنامج

  يف اللغة العربية للناطقات بغريها  الدبلوم املتوسطدرجة* 
 درجة دبلوم اللغة العربية للناطقات بغريها 

 
وحدة دراسية وفق ما جاء يف اإلطار الوطين للمؤهالت، أي  ٣٠الدبلوم املتوسط هو أقل درجة من الدبلوم وُمينح للطالبة بعد إهنائها *

 بإكمال الدراسة، وهذه الدرجة تعترب نقطة خروج يف الربنامج.بعد اجتيازها فصلني دراسيني وال ترغب 

  :نظام الدراسة

 نظام الدراسة يف برنامج الدبلوم فصلي. 

 لغة الدراسة: 

 لغة الدراسة يف املعهد اللغة العربية
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 عدد المستويات الدراسية ومدتها:

 .ادراسي أربع مستويات كل مستوى ميثل فصال

 :المعتمدة المطلوبة إلتمام البرنامجإجمالي عدد الساعات 

 لكل فصل دراسي. وحدة دراسية ١٥  وحدة و ٦٠
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 الخطة الدراسية:

 
 

االساعاتت    االمتطلباتت  االسابقة  ررمز  االماددةة  االماددةة  االمستوىى
  االساعاتت  االفعليیة  االمعتمدةة

  ااألوولل

 ٩ ٧ ال يوجد ١٠١ ضاد )١مهارات لغوية (
 ٩ ٦ ال يوجد ١٠٢ ضاد )١ممارسات لغوية (
 ٢ ٢ ال يوجد ١٠٣ ضاد )١مهارات شفهية (

  
  االثاني

 ٩ ٦ )١مهارات لغوية ( ٢٠١ ضاد )٢مهارات لغوية (
 ٦ ٤ )١ممارسات لغوية ( ٢٠٢ ضاد )٢ممارسات لغوية (
 ٣ ٣ )١مهارات شفهية ( ٢٠٣ ضاد )٢مهارات شفهية (

 ٢ ٢ ال يوجد ٢١٤ ضاد )اختياري(  )١دراسات قرآنية(
 ٢ ٢ ال يوجد ٢٢٥ ضاد )اختياري)(١الثقافة العربية (

  
  االثالث

 ٩ ٦ )٢مهارات لغوية ( ٣٠١ ضاد )٣مهارات لغوية (
 ٦ ٤ )٢ممارسات لغوية ( ٣٠٢ ضاد )٣ممارسات لغوية (
 ٣ ٣ )٢مهارات شفهية ( ٣٠٣ ضاد )٣مهارات شفهية (
 )٢دراسات قرآنية (

 )اختياري(
 ٢ ٢ )١قرآنية (دراسات  ٣١٤ ضاد

 ٢ ٢ )١الثقافة العربية ( ٣٢٥ ضاد )اختياري)(٢الثقافة العربية (

  
  االراابع

 ٣ ٢ ال يوجد ٤٠١دضا التواصل الشفهي ألغراض أكادميية
 ٣ ٢ ال يوجد ٤٠٢ ضاد القراءة ألغراض أكادميية

 ٤ ٣ )٣ممارسات لغوية ( ٤٠٣ ضاد مهارات كتابية ألغراض أكادميية
 إىل الدراسات اإلسالميةاملدخل 

 ٤ ٣ )٢دراسات قرآنية ( ٤١٤ ضاد )اختياري(

 )٣الثقافة العربية (
 )اختياري(

 ٤ ٣ )٢الثقافة العربية ( ٤٢٥ ضاد

 ٣ ٣ ال يوجد ٤٠٦ ضاد القواعد الوظيفية

 ٣ ٢ ال يوجد ٤٠٧ ضاد املكتبة العربية

 

11 
 

 الخطة الدراسية:
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 )٣الثقافة العربية (
 )اختياري(

 ٤ ٣ )٢الثقافة العربية ( ٤٢٥ ضاد

 ٣ ٣ ال يوجد ٤٠٦ ضاد القواعد الوظيفية

 ٣ ٢ ال يوجد ٤٠٧ ضاد املكتبة العربية
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 آلية االلتحاق بالبرنامج:

 :بالربنامج من خاللميكن للطالبة االلتحاق 

. التقديم على منحة دراسية: وتنقسم إلى منح داخلية للطالبات المقيمات في المملكة٬، ومنح خارجية للطالبات المقيمات ١
   خارج المملكة.

 شروط االلتحاق بالبرنامج:

  عليها مخس سنوات. مجة إىل العربية ومعتمدة ومل ميضشهادة ثانوية عاّمة أو ما يعادهلا مرت 
 ) سنة. ٢٥ -١٧أن يكون عمر املتقدمة ما بني ( 
 .ًأن تكون املتقدمة الئقة صحيا 
 .أال يقل التقدير العام للمتقدمة عن اجليد جداً كما أن مجيع طلبات املتقدمات ستخضع للمفاضلة للرتشيح النهائي 
 .أن حتمل املتقدمة جواز سفر ساري املفعول 
  األمنية يف بلد املتقدمة.إحضار شهادة خلو من السوابق من األجهزة 

 pnu.edu.saويكون التقديم للمنح الخارجية والداخلية من خالل موقع الجامعة 
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  . التقديم على الدراسة برسوم.٢

 التعريف بنظام الدراسة في البرنامج:
الخارجية والداخلية من خالل دفع رسوم تقديم فرصة لتعليم اللغة العربية للراغبات غير العربيات الالتي ال يشملهن نظام المنح 

 محددة.
 شروط القبول في البرنامج :

.ا.أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العاّمة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجه١  
.أن تحمل إقامة نظامية سارية المفعول٢ .  
سنة١٧أال يقل عمر الطالبة عن  أن.٣ .  

صحياً .أن تكون الئقة ٤  
 الوثائق المطلوبة لاللتحاق في البرنامج:

/ صورة من شهادة الثانوية العاّمة وكشف الدرجات مع ضرورة إرفاق المعادلة والترجمة في حال كانت صادرة بغير اللغة العربية.١  
/ صورة إلقامة المتقدمة سارية المفعول.٢  
/ صورة من جواز السفر للمتقدمة ساري المفعول.٣  
طبي للمتقدمة يتثبت أنها الئقة صحًيا/ كشف ٤  

. 

 : التكلفة التقديرية
 المستوى األول

 رمز اسم املادة م
 ورقم املادة

الوحدات 
 املعتمدة

 
سعر الوحدة 

 الدراسية

 
 سعر املقرر

 
)١مهارات لغوية ( ١ ١٠١ضاد   ١٩٦٠ ٢٨٠ ٧ 
)١ممارسات لغوية ( ٢ ١٠٢ضاد   ١٦٨٠ ٢٨٠ ٦ 
)١مهارات شفهية ( ٣ ١٠٣ضاد   ٥٦٠ ٢٨٠ ٢ 

 ٤٢٠٠ ٢٨٠ ١٥ اجملموع
 
 

 المستوى الثاني
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 اسم املادة م
 رمز

 ورقم املادة
الوحدات 

 املعتمدة

 
سعر الوحدة 

 الدراسية

 
 سعر املقرر

 
)٢مهارات لغوية ( ١ ٢٠١ضاد   ١٦٨٠ ٢٨٠ ٦ 
)٢ممارسات لغوية ( ٢ ٢٠٢ضاد   ١١٢٠ ٢٨٠ ٤ 
)٢مهارات شفهية ( ٣ ٢٠٣ضاد   ٨٤٠ ٢٨٠ ٣ 
اختياريمقرر  ٤  - ٥٦٠ ٢٨٠ ٢ 

 ٤٢٠٠ ٢٨٠ ١٥ اجملموع
 

 المستوى الثالث

الوحدات  رمز ورقم املادة اسم املادة م
 املعتمدة

 
سعر الوحدة 

 الدراسية

 
 سعر املقرر

 
)٣مهارات لغوية ( ١ ٣٠١ضاد   ١٦٨٠ ٢٨٠ ٦ 
)٣ممارسات لغوية ( ٢ ٣٠٢ضاد   ١١٢٠ ٢٨٠ ٤ 
)٣مهارات شفهية ( ٣ ٣٠٣ضاد   ٨٤٠ ٢٨٠ ٣ 
 ٥٦٠ ٢٨٠ ٢ - مادة اختيارية ٤

 ٤٢٠٠ ٢٨٠ ١٥ اجملموع
 

 المستوى الرابع
 

 رمز ورقم املادة اسم املادة م
 

الوحدات 
 املعتمدة

 
سعر الوحدة 

 الدراسية

 
 سعر املقرر

 
٤٠١ضاد التواصل الشفهي ألغراض أكادميية ١  ٥٦٠ ٢٨٠ ٢ 
٤٠٢ضاد القراءة ألغراض أكادميية ٢  ٥٦٠ ٢٨٠ ٢ 
كتابية ألغراض أكادمييةمهارات   ٣ ٤٠٣ضاد   ٨٤٠ ٢٨٠ ٣ 
 ٨٤٠ ٢٨٠ ٣ - مقرر اختياري ٤
٤٠٦ضاد القواعد الوظيفية ٥  ٨٤٠ ٢٨٠ ٣ 
٤٠٧ضاد املكتبة العربية ٦  ٥٦٠ ٢٨٠ ٢ 

 ٤٢٠٠ ٢٨٠ ١٥ اجملموع
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)١مهارات شفهية ( ٣ ١٠٣ضاد   ٥٦٠ ٢٨٠ ٢ 
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 ) :ستة عشر ألفاً وثمان مئة لایر فقط .١٦,٨٠٠المجموع النهائي لجميع المستويات ( 
  مئة وخمسون لایر.١٥٠التقديرية لرسوم القبول وإجراءات التسجيل بما فيها اختبار تحديد المستوى (التكلفة ( 
 )  (اختياري) لایر .١٠٠اختبار الكفاية اللغوية ( 
 ) لایر.٥٠التكلفة الستخراج بدل فاقد للوثيقة أو البطاقة الجامعية ( 

 ستة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسون لایر فقط.١٦,٩٥٠( التكلفة الكلية :( 

 وتشمل هذه الرسوم مشاركة الطالبة في األنشطة الطالبية التي يقيمها المعهد والدورات التدريبية .. إلخ

 من فعاليات عامة.
     آلية التسجيل في البرنامج:

 www.pnu.edu.saـ الدخول على رابط التقديم في موقع جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن: ١
ـ تعبئة االستمارة الموجودة في رابط التقديم.٢  
ـ استالم رسالة عن طريق البريد اإللكتروني بالقبول المبدئي.٣  
ـ تسليم الوثائق المطلوبة في حال تم القبول مبدئًيا.٤  
رقم اآليبان: التسجيل عن طريق الحساب البنكي الرسمي للمعهد مع ضرورة طباعة اإليصالـ دفع رسوم ٥  

 SA2505000068280008880004 //  رقم الحساب: 68280008880004   
ـ تسليم إيصال التسجيل لدخول اختبار تحديد المستوى.٦  
رسالة إلكترونية بنتيجة االختبارـ استالم ٧  
الدراسي عن طريق الحساب البنكي المذكور أعاله مع ضرورة طباعة اإليصال وإكمال الوثائق ـ دفع رسوم الفصل ٨

.المطلوبة  للحصول على القبول النهائي  
  للتوااصل:

 

  �اتف�وحدة�اال���يل:
٠١١٨٢٣٦٦٨٦  

  اال��يد�ااإللك��و�ي:�
Inst-non-arabic-osa@pnu.edu.sa 
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 برنامج الدورات التعليمية لتعليم اللغة العربية ألغراض مختلفة -٢

 غراض العامة):أهداف البرنامج (األ
 تقدمي دورات تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها خمصصة لفئة اإلناث تفي باحتياجاهتن لتعلم العربية. -١
 األربع لتسهيل عملية التواصل مع الناطقني بالعربية يف البيئة احمليطة.تعليم الدارسات املهارات اللغوية  -٢
 متكني الدارسات من التواصل باللغة العربية من خالل أحدث األساليب التعليمية احلديثة. -٣
 تقدمي دورات متدرجة لتعليم اللغة العربية تفي باحتياجات الفئة املستهدفة من غري العربيات . -٤
 غة العربية يف إطار الثقافة العربية والسعودية.تعليم الدارسات الل -٥
 املسامهة يف دمج الناطقات بغري العربية مع اجملتمع العريب وفقا حملتوى الدورات التعليمي. -٦

 

 المستويات:
 :١مبتدئ المستوى ال -دورة تعليم اللغة العربية ألغراض عامة )١

تستهدف هذه الدورة املتدربة اليت ليس لديها أي معرفة سابقة حول اللغة العربية ومهاراهتا، وترتكز على تدريس مهارات اللغة العربية    
 األربع مدجمة بعناصرها من صوتيات ومفردات وتراكيب حنوية بشكل تكاملي. 

تماع واحملادثة) حبيث تستطيع فهم الكلمات منفردة أو بعض العبارات ومن خالل هذه الدورة تتعلم الطالبة املهارات التواصلية (االس   
الشائعة إذا كانت يف سياقها ويف حال التكرار وتستطيع تبادل التحية والتعريف بنفسها وتستطيع املشاركة يف بعض احلوارات احلقيقية.  

 كما تتدرب الطالبة على قراءة وكتابة كلمات ومجل حمفوظة.
 :٢ المستوى المبتدئ -العربية ألغراض عامة دورة تعليم اللغة )٢

تتعلم الطالبة  املهارات اللغوية وعناصرها مبا يتناسب مع  احلاجات التواصلية هلا، وذلك من خالل تدريس مهارات اللغة العربية    
 األربع مدجمة بعناصرها من صوتيات ومفردات وتراكيب حنوية. 

على مهارات التواصلية (االستماع واحملادثة) حبيث تستطيع فهم اجلمل واحلوارات القصرية واليت ومن خالل هذا املقرر تتدرب الطالبة    
حتتوي على كلمات شائعة. وتستطيع املشاركة يف  احلوارات احلقيقية باالعتماد على املفردات اليت سبق تعلمها. كما تتدرب الطالبة على 

 .االتصاليةول تليب حاجاهتا قراءة النصوص القصرية وكتابة اجلمل متنوعة الط
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 :٣بتدئ المستوى الم -دورة تعليم اللغة العربية ألغراض عامة )٣

تتعلم الطالبة  املهارات اللغوية وعناصرها مبا يتناسب مع  احلاجات التواصلية هلا، وذلك من خالل تدريس مهارات اللغة العربية    
  .األربع مدجمة بعناصرها من صوتيات ومفردات وتراكيب حنوية

وتتدرب الطالبة على املهارات التواصلية (االستماع واحملادثة) حبيث تستطيع فهم احلوارات غري املعقدة واملشاركة فيها وختوض يف    
 موضوعات تتجاوز احلاجات الفورية. كما تتدرب الطالبة على قراءة النصوص غري املعقدة وكتابة فقرات قصرية  تعرب عن فكرة بسيطة.

 :١توسط المستوى الم-غة العربية ألغراض عامةدورة تعليم الل )٤
تتعلم الطالبة  املهارات اللغوية وعناصرها مبا يتناسب مع  احلاجات التواصلية هلا، وذلك من خالل تدريس مهارات اللغة العربية    

  .األربع مدجمة بعناصرها من صوتيات ومفردات وتراكيب حنوية

على املهارات التواصلية (االستماع واحملادثة) حبيث تستطيع البدء حبوار عام  مرتابط وتشارك  ومن خالل هذا املقرر تتدرب الطالبة   
باحلديث يف موضوعات اجتماعية . كما تتدرب الطالبة على قراءة النصوص متوسطة الطول وغري املعقدة  وكتابة فقرات قصرية مرتابطة  

 ة ومرتابطةتعرب عن أفكار واضح
 :٢المستوى المتوسط -ألغراض عامة  ) دورة تعليم اللغة٥
 

يف اللغة العربية ومهاراهتا، ويركز على تدريس مهارات اللغة العربية األربع ( القراءة والكتابة  ١يهتم هذا احملتوى بتدريس الطالبة اليت اجتازت املستوى املتوسط
 واالستماع والتحدث ) مدجمة بعناصرها من صوتيات ومفردات وتراكيب حنوية بشكل تكاملي. 

تتعلم الطالبة املهارات التواصلية (االستماع واحملادثة) حبيث  ٢احملتوى يف دورة تعليم اللغة العربية ألغراض عامة للمستوى املتوسطمن خالل دراسة هذا 
فردات تستطيع فهم احلوارات واملوضوعات متوسطة املستوى وتستطيع املشاركة يف احلوارات احلقيقية والدخول يف مناقشات يسرية باالعتماد على امل

  والرتاكيب اليت سبق تعلمها. كما تتدرب الطالبة على قراءة النصوص املطولة وكتابة فقرة متكاملة.

 :٣المستوى المتوسط -دورة تعليم اللغة ألغراض عامة )٦

 اللغة العربية وعناصرها. مهارات مقرر يف ٢يهتم هذا احملتوى بتدريس الطالبة اليت اجتازت املستوى املتوسط
على تدريس مهارات اللغة العربية األربع ( القراءة والكتابة واالستماع والتحدث ) مدجمة بعناصرها من صوتيات  املقررهذا  ويركز

  ومفردات وتراكيب حنوية بشكل تكاملي.
صلية (االستماع تتعلم الطالبة املهارات التوا ٣من خالل دراسة هذا احملتوى يف دورة تعليم اللغة العربية ألغراض عامة للمستوى املتوسط

تستطيع املشاركة يف  املتنوعة حول جمتمعها واجملتمعات األخرى، كما واملوضوعات الطويلة واحملادثة) حبيث تستطيع فهم احلوارات
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 ونقدها لآلراء تعلمتها اليت باالعتماد على املفردات والرتاكيب معقدة نوعا ما وإبداء رأيها والدخول يف مناقشات احلوارات احلقيقية
 األجزاء.) متكاملة مقالة . كما تتدرب الطالبة على قراءة النصوص املطولة وكتابة األخرى مع التربير باحلجة والربهان

 نظام التدريب وعدد الساعات:
وقد  ساعات معتمدة يف كل دورة ٩أيام من كل أسبوع مبعدل  ٣حبيث ميتد التدريب  Part Timeنظام التدريب هو نظام جزئي 

 تكثف الدورات للوفود حسب الطلب واعتبارات أخرى.

 لغة الدراسة:
 اللغة العربية الفصيحة. 

 الشهادة التي تمنح لخريجة الدورة التعليمية :
 مع حتديد املستوى الذي اجتازته. متنح املتدربة بعد االنتهاء من كل دورة شهادة تفيد باجتيازها لدورة اللغة العربية ألغراض عامة

 ابط الحصول على شهادة اجتياز الدورة:ضو 

 من إمجايل عدد ساعات الدورة.٧٥حضور % 
 قبل بدء الدورة وال ميكن اسرتداد املبلغ بعد األسبوع األول من الدراسة سداد رسوم الدورة قبل مضي أسبوعني.  

 تعبئة استمارة التسجيل واستمارة العلميملفعول، صورة طبق األصل للمؤهل استكمال الوثائق املطلوبة للتسجيل( إقامة سارية ا ،
 الطلب، صورة من جواز السفر).                 

 .االلتزام واجلدية يف أداء متطلبات الدراسة يف الدورة 
  يف اجتياز االختبارات اليت يقرها املعهد. ٦٠احلصول على نسبة % 

 inst-non-arabic-dlp@pnu.edu.sa اإللكرتوينيتم التواصل للتقدمي على الدورات على الربيد 
 ٠٠٩٦٦١١٨٢٤١٣٨١هاتف:

 

 

 

ةالتدريبيثانياً: البرامج    
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 برنامج تأهيل معلمات اللغة العربية لتعليم الناطقات بغير اللغة العربية
 :عن الربنامج

لتعليم الناطقات بغري اللغة العربية هو برنامج شامل تأهيلي يعد معلمة تطبق أحدث طرائق تعليم برنامج تأهيل معلمات اللغة العربية 
ة الصعوبات أثناء التدريس وحل املشكالت وإعداد االختبارات اللغات وواعية خبصوصية تعليم الناطقات بغري العربية ويأهلها ملواجه

  .واألنشطة التعليمية
  :الرؤية

 ية.ال تعليم اللغة العربية لغة ثانعاملياً يف جموالريادة  التميز 
  :الرسالة

يف تدريب معلمات اللغة العربية لغة ثانية وتطويع أحدث نظريات تعليم اللغات و تقنيات التعليم  العمل على ضمان اجلودة النوعية 
 . وتوظيفها بفعالية يف جمال تعليم اللغة العربية

 :مدة الربنامج
 .ساعات ٤أيام يف األسبوع كل يوم مدته  ٣ بواقع أسبوعنيوزعة على ساعة تدريبية م ٢٤ 

 أهداف الربنامج:
 قادرا على : -اهللا بإذن -سيكون املتدرب يف هناية الربنامج التدرييب 

 . استخدام أساليب فعالة يف تدريس اللغة العربية تتناسب مع مستوى وخلفية املتعلم .١
 تواجه متعلم اللغة العربيةالتعامل بفاعلية مع املشكالت اليت  .٢
 عرض وفهم حمتوى الدرس تصميم تدريبات واختيار أنشطة من مصادر خمتلفة لتسهيل  .٣
 تطبيق معايري وضع أسئلة االختبارات املتنوعة لتقييم أداء املتعلم .٤

  :ما عاما ف ١٥بغريها من عمر معلمات اللغة العربية والدراسات اإلسالمية اليت تدرس اللغة العربية للناطقني الفئة املستهدفة
معلمات املدارس العاملية ، معلمات معاهد تعليم اللغة العربية ، معلمات الدورات والربامج فوق للمستوى املبتدئ واملتوسط ك

 وخرجيات قسم اللغة العربية من طالبات املنح اخلارجية.التابعة ملكاتب الدعوة،
 
 

 لة املعهد للتطوير واجلودةويتم التواصل لتنفيذ هذا الربنامج مع وكا
tc@pnu.edu.sa-asl-Inst 

 ٠٠٩٦٦١١٨٢٤١٣٧٦هاتف 
 البرامج الحوارية ثالثاً:
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 ونقدها لآلراء تعلمتها اليت باالعتماد على املفردات والرتاكيب معقدة نوعا ما وإبداء رأيها والدخول يف مناقشات احلوارات احلقيقية
 األجزاء.) متكاملة مقالة . كما تتدرب الطالبة على قراءة النصوص املطولة وكتابة األخرى مع التربير باحلجة والربهان

 نظام التدريب وعدد الساعات:
وقد  ساعات معتمدة يف كل دورة ٩أيام من كل أسبوع مبعدل  ٣حبيث ميتد التدريب  Part Timeنظام التدريب هو نظام جزئي 

 تكثف الدورات للوفود حسب الطلب واعتبارات أخرى.

 لغة الدراسة:
 اللغة العربية الفصيحة. 

 الشهادة التي تمنح لخريجة الدورة التعليمية :
 مع حتديد املستوى الذي اجتازته. متنح املتدربة بعد االنتهاء من كل دورة شهادة تفيد باجتيازها لدورة اللغة العربية ألغراض عامة

 ابط الحصول على شهادة اجتياز الدورة:ضو 

 من إمجايل عدد ساعات الدورة.٧٥حضور % 
 قبل بدء الدورة وال ميكن اسرتداد املبلغ بعد األسبوع األول من الدراسة سداد رسوم الدورة قبل مضي أسبوعني.  

 تعبئة استمارة التسجيل واستمارة العلميملفعول، صورة طبق األصل للمؤهل استكمال الوثائق املطلوبة للتسجيل( إقامة سارية ا ،
 الطلب، صورة من جواز السفر).                 

 .االلتزام واجلدية يف أداء متطلبات الدراسة يف الدورة 
  يف اجتياز االختبارات اليت يقرها املعهد. ٦٠احلصول على نسبة % 

 inst-non-arabic-dlp@pnu.edu.sa اإللكرتوينيتم التواصل للتقدمي على الدورات على الربيد 
 ٠٠٩٦٦١١٨٢٤١٣٨١هاتف:

 

 

 

ةالتدريبيثانياً: البرامج    
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اجملتمع اجلامعي ، وإكساب  يفبالعربية يسعى املعهد دائماً إىل دعم تدريس اللغة العربية بربامج إثرائية تسهم يف دمج الطالبة غري الناطقة 
واملعنوية ، من  اخلربة اللغوية إىل اخلربة الثقافية واحلضارية واالجتماعية ، مما حيقق بالغ األثر يف ترسيخ اللغة مرتبطة بالقيم اإلنسانية املادية

 خالل برامج حوارية متعددة ، وأوىل هذه الربامج والذي القى إقباًال باهراً هو :
 

  اللغويالتبادل 
 تعريف البرنامج: 

 هو اختاذ شريك لغوي لكل دارس ، حبيث يكون الشريك اللغوي مساندا لتعلم اللغة الثانية واكتساهبا.
وهو برنامج يقدم خلدمة طالبات جامعة األمرية نورة الناطقات و غري الناطقات بالعربية ، ويهدف إىل إكساب الطالبات امللتحقات 

واصل اجليد باللغة العربية، إىل جانب تعليم الطالبات العربيات (الشريكات) اللغات األخرى (لغة الشريكة)، باملعهد القدرة على الت
 وتعريف الطالبات مبظاهر الثقافات على وجه العموم (والسعودية على وجه التحديد). 

 
 الرؤية:

 بني الشعوب واألمم. تعلم  اللغة الثانية التباديل بأحدث وسائل التقنية ، لبناء جسور التواصل 
  

 الرسالة:
تعلم اللغة الثانية يف بيئة جاذبة من خالل برامج وأنشطة نوعية منافسة تليب احتياجات املستفيدات . وحتقيق التبادل اللغوي املعريف 

 ا.والثقايف بني طالبات جامعة األمرية نورة  بنت عبدالرمحن وطالبات معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغريه
 

  أهداف البرنامج:
 .تعريف الدارسات باللغة العربية والثقافة العربية  والثقافات املختلفة.١
 متكني الدارسات يف معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها من التواصل باللغة العربية مع أهل اللغة  من خالل التواصل املباشر .٢

 و استخدام التقنية احلديثة.
 .حتسني مهارات اللغة من خالل ممارستها مع الناطقني هبا يف البيئة احمليطة . ٣
 املسامهة يف برامج خدمة اجملتمع اليت تقدمها اجلامعة ، وفق إطار التخصص املعين به املعهد ..٤
 

 الفئة المستهدفة: 
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 برنامج تأهيل معلمات اللغة العربية لتعليم الناطقات بغير اللغة العربية
 :عن الربنامج

لتعليم الناطقات بغري اللغة العربية هو برنامج شامل تأهيلي يعد معلمة تطبق أحدث طرائق تعليم برنامج تأهيل معلمات اللغة العربية 
ة الصعوبات أثناء التدريس وحل املشكالت وإعداد االختبارات اللغات وواعية خبصوصية تعليم الناطقات بغري العربية ويأهلها ملواجه

  .واألنشطة التعليمية
  :الرؤية

 ية.ال تعليم اللغة العربية لغة ثانعاملياً يف جموالريادة  التميز 
  :الرسالة

يف تدريب معلمات اللغة العربية لغة ثانية وتطويع أحدث نظريات تعليم اللغات و تقنيات التعليم  العمل على ضمان اجلودة النوعية 
 . وتوظيفها بفعالية يف جمال تعليم اللغة العربية

 :مدة الربنامج
 .ساعات ٤أيام يف األسبوع كل يوم مدته  ٣ بواقع أسبوعنيوزعة على ساعة تدريبية م ٢٤ 

 أهداف الربنامج:
 قادرا على : -اهللا بإذن -سيكون املتدرب يف هناية الربنامج التدرييب 

 . استخدام أساليب فعالة يف تدريس اللغة العربية تتناسب مع مستوى وخلفية املتعلم .١
 تواجه متعلم اللغة العربيةالتعامل بفاعلية مع املشكالت اليت  .٢
 عرض وفهم حمتوى الدرس تصميم تدريبات واختيار أنشطة من مصادر خمتلفة لتسهيل  .٣
 تطبيق معايري وضع أسئلة االختبارات املتنوعة لتقييم أداء املتعلم .٤

  :ما عاما ف ١٥بغريها من عمر معلمات اللغة العربية والدراسات اإلسالمية اليت تدرس اللغة العربية للناطقني الفئة املستهدفة
معلمات املدارس العاملية ، معلمات معاهد تعليم اللغة العربية ، معلمات الدورات والربامج فوق للمستوى املبتدئ واملتوسط ك

 وخرجيات قسم اللغة العربية من طالبات املنح اخلارجية.التابعة ملكاتب الدعوة،
 
 

 لة املعهد للتطوير واجلودةويتم التواصل لتنفيذ هذا الربنامج مع وكا
tc@pnu.edu.sa-asl-Inst 

 ٠٠٩٦٦١١٨٢٤١٣٧٦هاتف 
 البرامج الحوارية ثالثاً:
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 مرية نورة بنت عبدالرمحن .الطالبات الناطقات بغري العربية  والطالبات العربيات الدارسات يف جامعة األ
 

 مدة البرنامج: 
 فصل دراسي واحد يبدأ من األسبوع الثالث وحىت األسبوع الرابع عشر  بواقع ثالث ساعات أسبوعياً كحد أدىن.

 
 مكان البرنامج:

 معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن.
 

 بالبرنامج:شروط االلتحاق 
 أن تكون ساعات الربنامج يف أوقات الفراغ .-١
 أن تتفق الشريكتان على وقت مناسب لكلتيهما. وتقوم وحدة الدعم األكادميي بتنسيق وترتيب ذلك. -٢
 أن تتعهد الشريكة  بااللتزام واجلدية . -٣
 التعريف بالثقافة العربية واهلوية السعودية لطالبات معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها .  -٤
 التحدث باللغة العربية الفصحى .  -٥
 أن يكون دور الشريك هو املساعدة وتطوير اللغة ، وليس القيام بالواجبات أو أوراق العمل . -٦
 ربنامج عند امتامها كافة املتطلبات.ستحصل الطالبة على شهادة مشاركة يف ال-٧
 املشاركة يف تزويد حساب تويرت باملعلومات والروابط اإللكرتونية عن اللغة املستهدفة.-٨
 

 برنامج سفيرة حوار الحضارات    
 نشأة البرنامج:

-١٢-١٩للحوار الوطين املربمة بتاريخ انطالقًا من مذكرة التفاهم بني جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ومركز امللك عبد العزيز 
هـ واليت تنص على نشر ثقافة احلوار والتسامح والوسطية بني أفراد اجملتمع السعودي وبني املقيمني يف اململكة العربية السعودية ١٤٢٩

 وخمتلف الثقافات العاملية.
، انطلق برنامج (سفرية حوار احلضارات) لتعزيز ثقافة احلوار وسعًيا من معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها الستثمار هذه الشراكة

 بني الثقافات العاملية، وتعزيز احرتام أتباع األديان املختلفة، وغرس املبادئ الراقية يف تعامل طالبات اجلامعة السعوديات مع طالبات
 اجلامعة غري السعوديات والعكس.

 
 ماهية البرنامج:
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اجملتمع اجلامعي ، وإكساب  يفبالعربية يسعى املعهد دائماً إىل دعم تدريس اللغة العربية بربامج إثرائية تسهم يف دمج الطالبة غري الناطقة 
واملعنوية ، من  اخلربة اللغوية إىل اخلربة الثقافية واحلضارية واالجتماعية ، مما حيقق بالغ األثر يف ترسيخ اللغة مرتبطة بالقيم اإلنسانية املادية

 خالل برامج حوارية متعددة ، وأوىل هذه الربامج والذي القى إقباًال باهراً هو :
 

  اللغويالتبادل 
 تعريف البرنامج: 

 هو اختاذ شريك لغوي لكل دارس ، حبيث يكون الشريك اللغوي مساندا لتعلم اللغة الثانية واكتساهبا.
وهو برنامج يقدم خلدمة طالبات جامعة األمرية نورة الناطقات و غري الناطقات بالعربية ، ويهدف إىل إكساب الطالبات امللتحقات 

واصل اجليد باللغة العربية، إىل جانب تعليم الطالبات العربيات (الشريكات) اللغات األخرى (لغة الشريكة)، باملعهد القدرة على الت
 وتعريف الطالبات مبظاهر الثقافات على وجه العموم (والسعودية على وجه التحديد). 

 
 الرؤية:

 بني الشعوب واألمم. تعلم  اللغة الثانية التباديل بأحدث وسائل التقنية ، لبناء جسور التواصل 
  

 الرسالة:
تعلم اللغة الثانية يف بيئة جاذبة من خالل برامج وأنشطة نوعية منافسة تليب احتياجات املستفيدات . وحتقيق التبادل اللغوي املعريف 

 ا.والثقايف بني طالبات جامعة األمرية نورة  بنت عبدالرمحن وطالبات معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغريه
 

  أهداف البرنامج:
 .تعريف الدارسات باللغة العربية والثقافة العربية  والثقافات املختلفة.١
 متكني الدارسات يف معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها من التواصل باللغة العربية مع أهل اللغة  من خالل التواصل املباشر .٢

 و استخدام التقنية احلديثة.
 .حتسني مهارات اللغة من خالل ممارستها مع الناطقني هبا يف البيئة احمليطة . ٣
 املسامهة يف برامج خدمة اجملتمع اليت تقدمها اجلامعة ، وفق إطار التخصص املعين به املعهد ..٤
 

 الفئة المستهدفة: 
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ت) برنامج يعتمد على عقد لقاءات حوارية بني طالبات املعهد مع نظرياهتن السعوديات من طالبات برنامج (سفرية حوار احلضارا
االهتمام املشرتك بني طالبات املعهد ذوات الثقافات  عددًا من املواضيع ذاتجامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن، وتتناول اللقاءات 

ة اجملتمع السعودي وحضارته وعاداته وتقاليده، باإلضافة إىل التعرف على جمتمعات املتعددة والطالبات السعوديات، للتعرف على ثقاف
الطالبات املشاركات يف اللقاءات، وفتح باب النقاش بني املشاركات إلبداء آرائهن حول القضايا املطروحة يف اللقاءات. وتدار هذه 

ربية للناطقات بغريها، املدربات على تنفيذ هذا الربنامج من قبل مركز امللك اللقاءات من قبل أعضاء اهليئة التعليمية مبعهد تعليم اللغة الع
 عبد العزيز للحوار الوطين.

 أهداف البرنامج:
تعزيز احرتام ثقافات األفراد وحضارات الشعوب وتعزيز القيم املشرتكة بني املشاركات من منطلق احلوار والتبادل احلضاري  •

 البنَّاء.
 ، والتواصل احلضاري بني طالبات املعهد وطالبات اجلامعة السعوديات.نشر ثقافة احلوار •
 تعزيـز القيـم النبيلة بني الشعوب بوصفـهم أبنـاء لكـوكب واحد، وتعميـق التـفـاهم ملعاجلة املشكالت اإلنسانية. •
األخرى، متهيًدا لنقلها إىل  تشكيل الصورة احلضارية الصحيحة للمملكة وشعبها لدى طالبات املعهد من الدول واحلضارات •

 جمتمعاهتّن.
 آلية تنفيذ البرنامج:

 حتديد موعد اللقاء ومكانه واملدربة اليت ستدير اللقاء. •
 اإلعالن عن اللقاء يف وسائل التواصل اخلاصة باملعهد واجلامعة، وحتديد طريقة التسجيل يف اللقاء. •
 ات املعهد.اختيار املشاركات من الطالبات السعوديات وطالب •
 حتديد موضوعات اللقاء يف اجلوانب احلضارية أو الثقافية أو االجتماعية. •
 عقد اللقاء يف املكان والزمان احملدد، وتقدمي شهادات للمشاركات. •
 الوقت: 

لربنامج يف حسابات ساعات، وتعقد اللقاءات يف أوقات متفرقة من العام الدراسي ويتم اإلعالن عن ا ٤يقام اللقاء يف يوم واحد ملدة 
 التواصل اخلاصة باملعهد واجلامعة.

 المكان:
 قاعة التدريب اخلاصة مبعهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها.

 ما يقدمه املعهد للمشاركات:
 يقدم املعهد شهادات حضور اللقاء للمشاركات من طالبات املعهد والطالبات السعوديات.

 
 برنامج الدعم باألقران 
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 مرية نورة بنت عبدالرمحن .الطالبات الناطقات بغري العربية  والطالبات العربيات الدارسات يف جامعة األ
 

 مدة البرنامج: 
 فصل دراسي واحد يبدأ من األسبوع الثالث وحىت األسبوع الرابع عشر  بواقع ثالث ساعات أسبوعياً كحد أدىن.

 
 مكان البرنامج:

 معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن.
 

 بالبرنامج:شروط االلتحاق 
 أن تكون ساعات الربنامج يف أوقات الفراغ .-١
 أن تتفق الشريكتان على وقت مناسب لكلتيهما. وتقوم وحدة الدعم األكادميي بتنسيق وترتيب ذلك. -٢
 أن تتعهد الشريكة  بااللتزام واجلدية . -٣
 التعريف بالثقافة العربية واهلوية السعودية لطالبات معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها .  -٤
 التحدث باللغة العربية الفصحى .  -٥
 أن يكون دور الشريك هو املساعدة وتطوير اللغة ، وليس القيام بالواجبات أو أوراق العمل . -٦
 ربنامج عند امتامها كافة املتطلبات.ستحصل الطالبة على شهادة مشاركة يف ال-٧
 املشاركة يف تزويد حساب تويرت باملعلومات والروابط اإللكرتونية عن اللغة املستهدفة.-٨
 

 برنامج سفيرة حوار الحضارات    
 نشأة البرنامج:

-١٢-١٩للحوار الوطين املربمة بتاريخ انطالقًا من مذكرة التفاهم بني جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ومركز امللك عبد العزيز 
هـ واليت تنص على نشر ثقافة احلوار والتسامح والوسطية بني أفراد اجملتمع السعودي وبني املقيمني يف اململكة العربية السعودية ١٤٢٩

 وخمتلف الثقافات العاملية.
، انطلق برنامج (سفرية حوار احلضارات) لتعزيز ثقافة احلوار وسعًيا من معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها الستثمار هذه الشراكة

 بني الثقافات العاملية، وتعزيز احرتام أتباع األديان املختلفة، وغرس املبادئ الراقية يف تعامل طالبات اجلامعة السعوديات مع طالبات
 اجلامعة غري السعوديات والعكس.

 
 ماهية البرنامج:
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 البرنامج: ماهية
 يعتمد الربنامج على نوعني من الدعم.

األول: دعم أكادميي: يتم من خالل إشراك الطالبات يف مهمة التعليم لبعضهن، وذلك بشكل يتيح الفرصة أمام الطالبات للتعليم  
 والتعلم بأسلوب داعم ومكمل للعملية التعليمية يف املعهد حتت إشراف أستاذة املقرر.

ي: يتم من خالل إشراك الطالبات ليقمن بدور الداعم النفسي لزميالهتن يف املعهد وذللك بطرح جتارهبن حتت إشراف الثاين: دعم نفس
 املرشدة األكادميية.

 
 الهدف االستراتيجي من البرنامج:

 حتسني خمرجات التعليم يف املعهد من خالل توظيف األقران يف بناء قدرات ومهارات طالبات املنح باملعهد.
 آلية عمل البرنامج:

 يتم حتديد الطالبات العربيات (دارسات باجلامعة) لكي يقمن باملشاركة يف العملية التعليمية. •
 حتديد الطالبات غري العربيات (خرجيات من املعهد) لكي يقمن بدعم زميالهتن نفسيا لتخطي عقبات العملية التعليمية. •
 تحديد احملاضرات اليت سيتم فيها استخدام اسرتاتيجية الدعم باألقران.التنسيق مع أستاذات املقرر واملرشدات ل •

 الوقت:
 يف نفس وقت احملاضرة بالتنسيق مع أستاذة املقرر أو املرشدة األكادميية.

 المكان:
 القاعات الدراسية اخلاصة مبعهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها

 ما يقدمه املعهد للمشاركات:
 باملشاركة يف برنامج الدعم باألقران.إصدار شهادات 


 
 

 

 وهذه الربامج احلوارية بإشراف وكالة املعهد للشؤون الطالبية
arabic@pnu.eda.sa-non-Inst 

 ٠٠٩٦٦١١٨٢٤١٣٧٣هاتف: 
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ت) برنامج يعتمد على عقد لقاءات حوارية بني طالبات املعهد مع نظرياهتن السعوديات من طالبات برنامج (سفرية حوار احلضارا
االهتمام املشرتك بني طالبات املعهد ذوات الثقافات  عددًا من املواضيع ذاتجامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن، وتتناول اللقاءات 

ة اجملتمع السعودي وحضارته وعاداته وتقاليده، باإلضافة إىل التعرف على جمتمعات املتعددة والطالبات السعوديات، للتعرف على ثقاف
الطالبات املشاركات يف اللقاءات، وفتح باب النقاش بني املشاركات إلبداء آرائهن حول القضايا املطروحة يف اللقاءات. وتدار هذه 

ربية للناطقات بغريها، املدربات على تنفيذ هذا الربنامج من قبل مركز امللك اللقاءات من قبل أعضاء اهليئة التعليمية مبعهد تعليم اللغة الع
 عبد العزيز للحوار الوطين.

 أهداف البرنامج:
تعزيز احرتام ثقافات األفراد وحضارات الشعوب وتعزيز القيم املشرتكة بني املشاركات من منطلق احلوار والتبادل احلضاري  •

 البنَّاء.
 ، والتواصل احلضاري بني طالبات املعهد وطالبات اجلامعة السعوديات.نشر ثقافة احلوار •
 تعزيـز القيـم النبيلة بني الشعوب بوصفـهم أبنـاء لكـوكب واحد، وتعميـق التـفـاهم ملعاجلة املشكالت اإلنسانية. •
األخرى، متهيًدا لنقلها إىل  تشكيل الصورة احلضارية الصحيحة للمملكة وشعبها لدى طالبات املعهد من الدول واحلضارات •

 جمتمعاهتّن.
 آلية تنفيذ البرنامج:

 حتديد موعد اللقاء ومكانه واملدربة اليت ستدير اللقاء. •
 اإلعالن عن اللقاء يف وسائل التواصل اخلاصة باملعهد واجلامعة، وحتديد طريقة التسجيل يف اللقاء. •
 ات املعهد.اختيار املشاركات من الطالبات السعوديات وطالب •
 حتديد موضوعات اللقاء يف اجلوانب احلضارية أو الثقافية أو االجتماعية. •
 عقد اللقاء يف املكان والزمان احملدد، وتقدمي شهادات للمشاركات. •
 الوقت: 

لربنامج يف حسابات ساعات، وتعقد اللقاءات يف أوقات متفرقة من العام الدراسي ويتم اإلعالن عن ا ٤يقام اللقاء يف يوم واحد ملدة 
 التواصل اخلاصة باملعهد واجلامعة.

 المكان:
 قاعة التدريب اخلاصة مبعهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها.

 ما يقدمه املعهد للمشاركات:
 يقدم املعهد شهادات حضور اللقاء للمشاركات من طالبات املعهد والطالبات السعوديات.

 
 برنامج الدعم باألقران 
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 الخدمات المقدمة من المعهد:

من أمهها : يقدم املعهد عدة خدمات لطالباته  

: خدمات أكاديمية  وتشمل   

  الدعم األكادميي واإلرشاد الطاليب ، والذي يهدف إىل دعم ورعاية الطالبات لتحقيق أهدافهن التعليمية وإرشادهن إىل كيفية
 ختطي العقبات ؛ وتشجيعهن لتحمل املسؤولية، حيث يقدم هلن عدة برامج من أمهها : 

مسانداً لتعليم اللغة الثانية  اً لغوي ادم طالبات املعهد واجلامعة باختاذهن شريكالتبادل اللغوي : وهو برنامج خي  - أ
 واكتساهبا؛ باإلضافة إىل التعّرف على مظاهر الثقافات على وجه العموم .

 دعم األقران : والذي يدعم الطالبة نفسياً وأكادميياً من خالل توظيف األقران يف بناء قدرات ومهارات طالبات املنح.  - ب
دعم املتميزات : ويركز هذا الربنامج على فئة الطالبات املتميزات أكادميياً ومهارياً من خالل تقدمي الدورات املناسبة   -جـ 

 هلن يف اجملال األكادميي واملهاري وتطوير الذات . 
نفسياً واجتماعياً  دعم املتعثرات :  والذي يهدف إىل حتسني خمرجات التعليم يف املعهد من خالل دعم املتعثرات  -د 

 وأكادميياً ؛ والوقوف على نواحي الضعف والقصور لدى الطالبات ، وحماولة معاجلتها .
  . قاعات دراسية جمهزة باالحتياجات التقنية 
 م مع طالبات املعهد ؛ باإلضافة إىل اخللوات الدراسية الذاتية .ءقافية حتتوي على كتب متنوعة تتالمكتبة علمية وث 
 يم اللغة جمهزة بربنامج شبكي . معامل تعل 
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 خدمات طالبية:

  مكتب التوجيه واإلرشاد االجتماعي والنفسي : والذي يقدم التوجيه واإلرشاد النفسي واالجتماعي للطالبات ، ومساندهتن
 من مجيع النواحي  (النفسية، الصحية، األسرية، الشخصية) .

  وغريه .خدمات تطوعية تقدم للطالبة من وجبات غذائية 
 . خدمات تقنية ملساعدة الطالبات يف إجناز متطلباهتن الذاتية 
 . خدمات تنموية من خالل الدورات املقدمة هلن يف تنمية مهاراهتن ، وصقل مواهبهن 

 
 
 
 
 
 

                                                                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
  األنشطة الطالبية:  

ذات صلة بتكوين العادات اللغوية السليمة من خالل ما يلي  تعليمية افداباألنشطة اليت حتقق أهيهتم معهد تعليم اللغة العربية   



26 
 

 . ( سفريات يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ) تنظيم ملتقى سنوي للتعريف بالثقافات واحلضارات بعنوان 
  واملناقشة واستطالع الرأي.املشاركة يف النشاط اإلعالمي لالتصال بشخصيات خمتلفة للمساءلة 
 . تنظيم الرحالت والزيارات العلمية والثقافية واالجتماعية 
  ، املشاركة يف املسابقات اليت تُعقد يف اجلامعة وغريها مثل : مسابقة القرآن الكرمي ، واحلديث الشريف ، واملسابقات األدبية

 . إخل......... ومسابقة األفالم العلمية
 ات والشعوب يف املعهد . تنظيم نادي الثقاف 
 .إطالق محلة تعريفية باملعهد كل فصل دراسي حتت عنون : من أنا ؟ 
 . إقامة لقاء تعريفي للطالبات املستجدات مع بداية كل فصل دراسي 
 . املشاركة يف احتفالية اليوم الوطين للمملكة العربية السعودية يف اجلامعة 
 . االحتفال باليوم العاملي للغة العربية 
 . املشاركة الدورية يف السوق املفتوح يف اجلامعة 
 . املشاركة يف املؤمتر العلمي الطاليب 
 . إقامة ورشة عمل (سفري احلوار احلضاري) لتنمية القدرة على احلوار ، ونشر ثقافات الشعوب املختلفة 
 . استضافة الوفود األجنبية يف املعهد 
 يف املعهد . إقامة حفل للخرجيات وختام األنشطة الطالبية 
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 خدمات طالبية:

  مكتب التوجيه واإلرشاد االجتماعي والنفسي : والذي يقدم التوجيه واإلرشاد النفسي واالجتماعي للطالبات ، ومساندهتن
 من مجيع النواحي  (النفسية، الصحية، األسرية، الشخصية) .

  وغريه .خدمات تطوعية تقدم للطالبة من وجبات غذائية 
 . خدمات تقنية ملساعدة الطالبات يف إجناز متطلباهتن الذاتية 
 . خدمات تنموية من خالل الدورات املقدمة هلن يف تنمية مهاراهتن ، وصقل مواهبهن 

 
 
 
 
 
 

                                                                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
  األنشطة الطالبية:  

ذات صلة بتكوين العادات اللغوية السليمة من خالل ما يلي  تعليمية افداباألنشطة اليت حتقق أهيهتم معهد تعليم اللغة العربية   
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 للتواصل:

 الرياض -المملكة العربية السعودية

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها

 ٠٠٩٦٦١١٨٢٤١٣٧٣: هاتف

٠٠٩٦٦١١٨٢٤١٣٧١ 

 E-mail:  inst-non-arabic@pnu.edu.sa 

     

                                                          

  
 

mu@hotmail.com-arabic-non-Inst  

www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/ali/Pages/Home.aspx 
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