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منوذج استحداث برنامج دراسات عليا 
 (بدون مسارات(

 

 لتعبئة النموذج.المرفق  يجب االطالع على الدليل اإلرشادي 

 العلمي القسم الكلية

 اللغة العربية وآدابها اآلداب والعلوم اإلنسانية

 نوع البرنامج طبيعة البرنامج الدرجة

     دبلوم عالي    ماجستير دكتوراه  حثيب                       مهني           عام مدفوع التكاليف 

 أسلوب الدراسة

   ات الدراسية والرسالة         بالمقرر             والمشروع البحثي            بالمقررات الدراسية     بالرسالة وبعض المقررات 

 التخصص العام
 اللغة واالتصال عربي

Language and  Communication   English 

 التخصص الدقيق
 -------------                                       عربي

                                                      -------------    English 

 اسم الدرجة العلمية
 المهني في اللغة واالتصال اآلدابماجستير  عربي

Professional M.A. in  Language and Communication English 

 1442 تاريخ العام الدراسي المقترح لبدأ البرنامج العربية لغة التدريس

 طالب 40 عدد الطالب المتوقع قبولهم في البرنامج سنويا   العربية لغة الرسالة العلمية

 طالبات40 

 منسق البرنامج في القسم العلمي

 aralsulami@kau.edu.sa بريد إلكتروني جاهللا السلميعبد الرحمن ر االسم

 0555596877 جوال أستاذ العلمية المرتبة

 مجلس الكلية قرار مجلس القسم قرار

 التاريخ رقم الجلسة رقم القرار التاريخ رقم الجلسة رقم القرار

 هـ12/04/1440 الرابعة 10 هـ13/03/1440 الرابعة 2

 عميد الكلية رئيس القسم

 محمد بن صالح الغامديأ.د.  االسم مصطفى بن محمد مايابا د. االسم

  التوقيع  التوقيع

 قرار مجلس الجامعة

 التاريخ رقم الجلسة رقم القرار

   



 

 2 

 ال /نعم  ساسية العتماد البرنامجأمتطلبات  (1)

 البرنامج؟جال تخصص في م أستاذ مشاركأستاذ أو  على درجةأساتذة بالقسم على األقل ثالثة  هل يتوفر
 نعم

 هل عرض البرنامج على محكمين اثنين اختارهما القسم، وتم األخذ بملحوظاتهما، وإرفاق تقريريهما بالنموذج؟
 نعم

 األخرى، على تدريس المقررات المختارة منها؟ هل تم إرفاق موافقة األقسام العلمية
 نعم

 ؟(المهنية )مدفوعة التكاليف لبرامجبتحديد التكاليف الدراسية ل مر المتضمنوالتعليم المست محضر عمادة خدمة المجتمع هل أرفق
 نعم

 إليهحاجة المجتمع و أهمية البرنامج (2)

  تكتب أهمية البرنامج مختصرة وفي نقاط مثال : حلول لمشكالت أو تلبية لخدمات إلخ 

 وية إلخحاجة المجتمع للبرنامج من خالل معلومات رسمية وإحصاءات وخطط تنم يجب 

 مشكالت اتصال اإلنسان مع اآللة؛ لغايات نفعية ال تُبلغ إال بالتقاطع مع اآلخرين، بالتواصل معهم.حلول  .1

 التي تحولت إلى قضايا وظواهر اجتماعية وعالمية.–وسائل االتصال الحديثة عبر –شكالت الناجمة عن االتصال البشريحلول الم .2

تقنيات االتصال والتواصل البشري؛ بما يُعزز من إيجابيات االتصال في مختلف األنشطة  توظيف حقل اللسانيات التطبيقي لمواكبة .3

 اإلنسانية )اإلبداعية، العلمية، المعرفية، النَّفعية(.

 .2030المذكورة في بنود رؤية المملكة  -المعتمدة على اللغة واالتصال  -تعزيز التوجهات االقتصادية الوطنية الجديدة  .4

د  توظيف االتصال .5  الداعمة لالعتزاز بالهوية الوطنية 2020وبرنامج التحول الوطني 2030بنود رؤية المملكة اللغوي فيما يُعض ِّ

في ترسيخ القيم العربية  بما يُسهم ؛والفخر التاريخي السعودي والعربي واإلسالمي .والمحافظة على اإلرث الثقافي وتعزيز وحدتها.

 .واإلسالمية األصيلة

ت سوق العمل الكائنة في الحاجة إلى كوادر وطنية ذات كفاءة عالية في مهارات االتصال مع الجماهير المحلية تلبية احتياجا .6

 والدولية.

 بمهنية واحترافية. –إعداد كوادر مؤهلة  للتعامل مع قضايا االتصال المرتكزة على اللغة  .7

ه، واإلعالن؛ باالعتماد على فلسفة االتصال ووسائله رفد االقتصاد الوطني بمشاريع معاصرة في االستثمار اللغوي، والترفي .8

 المتنوعة.

 أهداف البرنامج( 3) 

 :هداف البرنامجأ

تصاغ أهداف البرنامج بوضوح، ويجب أن تكون أهداف موضوعية 

قابلة للقياس، وتظهر من خالل المقررات الدراسية، وأن تحقق 

 اآلتي: 

 .األهداف التعليمية 

 .األهداف البحثية 

 خدمة المجتمع. أهداف 

 .األهداف المهارية 

Program Objectives: 

Program objectives should be stated clearly, and 

should be measurable and achievable through all 

courses as the following: 

 Educational objectives 

 Scientific research objectives 

 Serving society objectives 

 Skills objectives 

 األهداف 

 البشري التي قوامها اللغة )ماهيتها، خصائصها، أهدافها، آثارها(. التواصل بالمعارف المستجدة في حقلالدارسين  تزويد .1

 .بطة باالتصالالمرت لإلنسان المهمةتوظيف وسائل االتصال اللغوي في حل المشكالت اإلنسانية وسبر القضايا  تمكين الدارسين من أساليب. 2

  بالطرق العلمية. االتصال اللغويالتدرب على مهارات وأسس بحث قضايا  .3

االتصال اللغوي؛ تُسهم في المشكالت الناجمة عن مثل هذا رفد الساحة البحثية بدراسات ُمتخصصة في الطالب البحثية بما ي مهارات تنمية .4

 النوع الحديث من التواصل.

 من وسائل التقنية الحديثة في االتصال اللغوي، لالحتياجات اإلنسانية المتنوعة. ستفادةتمكين الطالب من اال .5

باالتصال والتواصل المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية  ليصبحوا كوادر وظيفية قادرة على إدارة ملفات مهارات الطالب المهنية  تطوير. 6

 .المجتمعي واإلعالمي

اآللي، الثنائي، الجماعي( بما يُحقق غايات االتصال  -ائل االتصال اللغوي، ومستوى التواصل اإلنساني )الفردي رفع كفاءة التعامل مع وس .7

 .وأهدافه على منحى إيجابي
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Objectives 

1. Providing students with the latest means of modern human communication based on the language (its definition, 

characteristics, objectives, effects). 

2. Enabling students with the ways in which linguistic communication is employed in solving human problems and 

probing the important issues of human communication. 

3. Training students on the fundamental research skills of language communication through academic methods. 

4. Developing students' research potentials to conduct specialized research in the area of language communication to 

contribute in solving problems in modern communication. 

5. Enabling students to employ modern technologies of language communication for diverse human needs. 

6. Providing the institutions and government bodies concerned with language, community, and media communication 

with specialized cadres capable of managing their business. 

 7. Improving students' efficiency of dealing with the means of language communication, and human communication 

(individual - automated, bilateral, and collective) to positively achieve the goals of communication. 

 (Bench Marking( مرجعية البرنامج )4)

  للبرنامج المقترح.( من الترتيب العالمي، بحيث يكون برنامجا  مرجعيا  50البرنامج المقترح بآخر في جامعة عالمية ال يقل تصنيف برنامجها عن الـ ) مقارنةيجب 

 معلومات البرنامج المرجعي:  
 Georgetown in Washington, DC  الجامعة:

 Department of linguistic  يـــة:الكل

  M.A.in language and communication الدرجــة العلميــة:              

 Linguistic التخصص العــام:

 Linguistic  التخصص الدقيق:

 عددالوحدات الدراسية اإلجمالية: 

 30 credits (10 courses) of coursework 

 24 credits (8 courses) of coursework and a Master's Thesis (6 credits of thesis research) 

 (6 credits of thesis research) 

https://mlc.linguistics.georgetown.edu 

--------------------------------------------- 

 Birmingham in The U.K الجامعة: 

 Depatment English Language and Linguistics الكليـــة: 

  M.A.in language, culture and communicationالدرجــة العلميــة: 

 Linguisticالتخصص العــام: 

 Linguisticالتخصص الدقيق: 

 time-1 year fullعددالوحدات الدراسية اإلجمالية: 

https://www.birmingham.ac.uk/postgraduate/courses/taught/english/language-culture-communication.aspx 

  - UNIVERSITY OF PORTSMOUTH الجامعة: 

 Depatment English Language and Linguistics الكليـــة: 

 MA Communication and Applied Linguisticsالدرجــة العلميــة: 

 English Language and Linguisticsالتخصص العــام: 

 Communication and Applied Linguisticsالتخصص الدقيق: 

 credits 180عددالوحدات الدراسية اإلجمالية:

need to study units worth a total of 180 credits. 

ore units in this year include: 

Theory and Practice of Communication 

Analysing Discourse 

Dissertation 

Options to choose from in this year currently include: 

Technical Communication 

Intercultural Communication 

World Englishes 

Using Technology and Corpora in Language Teaching and Research 

Second Language Acquisition 

Professional Portfolio 

https://www.port.ac.uk/study/courses/ma-communication-and-applied-linguistics#entry-requirements 

 

 

https://mlc.linguistics.georgetown.edu/
https://www.birmingham.ac.uk/postgraduate/courses/taught/english/language-culture-communication.aspx
https://www.port.ac.uk/study/courses/ma-communication-and-applied-linguistics#entry-requirements
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 ( برامج الدراسات العليا الحالية المعتمدة في القسم5)
 

  برنامج الدكتوراه في األدب 

 برنامج الدكتوراه في اللغويات 

 برنامج الماجستير في األدب والنقد 

 برنامج الماجستير في اللغويات 

 نامج ماجستير اآلداب في األدب المسرحيبر 

 في البرنامج شروط إضافية للقبول (6)

 نون بـ"القبول لباب الخامس المعا، والمذكورة في الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة التي لم َتنص عليها الالئحةالشروط  تذكر فقط

 كتروني.على موقع العمادة اإلل والتسجيل" والمتوفرة

 مرتفعجيد  المطلوب التقدير

 ةـصات المطلوبـالتخص

 للدرجة المتقدم إليها
 ، القانونالتربيةاإلعالم، االتصال واللغة العربية، اللغات األوروبية، علم االجتماع، علم النَّفس، 

درجة اللغة المطلوبة 

TOEFL / IBT 
 ال توجد

 أخــرىروط ــش

 

 ال توجد

 

 يةالدراس رسومال (7)
 فقط( مدفوعة التكاليف)خاص بالبرامج المهنية 

 35 إجمالي عدد الوحدات الدراسية لاير 1500 تكلفة الوحدة الدراسية الواحدة
التكلفة 

 اإلجمالية
52.500 
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 البرنامج في وزارة الخدمة المدنية / الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ( تصنيف8)

      مصنف 

      ر مصنفغي 
 اإليضاح:

( الجهات المستفيدة وظيفيا  9)       

 ت، ألهمية ذلك في تصنيف البرنامجيراعى تحديد الجهات بدقة دون عموميا 
 

األدب، اللغة والترجمة، التراث، الفنون البصرية،  المسرح والفنون األدائية، الكتب والنشر، األفالم، المركز اإلعالمي، : وزارة الثقافة .1

   https://www.moc.gov.sa/arالخط 

 .فسح الكتب والمطبوعات، الدعاوى اإلعالمية اإلذاعة، الصحافة، التلفزيون، وسائل التواصل االجتماعي،: وزارة اإلعالم .2

 .بحاث والدراسات المعنية باللغة، مراكز األاإلشراف على األنشطة الطالبيةوزارة التعليم: التعليم، اإلشراف التربوي،  .3

 .المراكز اإلعالمية .4

 .الترجمة .5

 .مراكز الحوار .6

 .وزارة الخارجية .7

 .اإللكتروني والمطبوع والمسموع والمرئي الجهات المعنية بالمحتوى اإلعالمي .8

 ؟العزيز هل توجد برامج مشابه أو مسارات للبرنامج في إحدى كليات جامعة الملك عبد( 10)

 تذكر تفاصيل البرنامج. (بنعم)ابة في حالة اإلج 

 نعم  

 ال  

 :معلومات البرنامج المشابهة 

  الكليـــة:    

  القسم:    

  اسم البرنامج:    

 ؟شابهة للبرنامج المقترح في جامعات المملكة األخرى من حيث االسم والمحتوىم هل توجد برامج( 11) 
 

 نعم 

 ال 

 :معلومات البرنامج المشابهة 

 الجامعة:    

 الكليـــة:    

 القسم:    

 اسم البرنامج:    

 في جامعات المملكة إن وجد لبرنامج المقترح عن غيره من البرامج المشابهةالسمات المميزة ل (12)

 

 الخبرة العلمية للقسم( 13)

 وات األخيرةخرجين خالل الخمس سنمتعدد ال أعداد الملتحقين حاليا   تاريخ بداية البرنامج البرنامج

https://www.moc.gov.sa/ar
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 500 600 هـ1401-1400العام الجامعي  بكالوريوس

 - - - دبلوم عالي

 156 200 هـ1423-1422العام الجامعي  ماجستير

 70 150 هـ1431-1430العام الجامعي  دكتوراه
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 العلمية( التسلسل وفقا للمرتبةيكون )هـ  1440/  1439 :( جدول المحاضرون والمعيدون بالقسم للعام الدراسي14)

 االسم م
المرتبة 

 العلمية
 الجنسية سنة الحصول على الدكتوراه الجامعة المانحة للدكتوراه / الدولة التخصص الدقيق

 سعودي هـ1411 أمريكا –إنديانا  فقه اللغة والداللة أستاذ سليمان الخماشبن سالم  1
 سعودي م1997 محمد بن سعود النحو والصرف أستاذ عويقل السلميبن عبد هللا  2

 سعودي هـ1420 أم القرى  اللغة والنحو والصرف أستاذ سعيد الغامديبن محمد  3
 سعودي م2000 دريم، بريطانيا اللغويات أستاذ اللهيبي مسعد محمدبن فهد  4
 سعودي هـ1424 أم القرى  نحو وصرف أستاذ حميد الجنهيبن عبد العزيز  5
 سعودي هـ1429 أم القرى  رفنحو وص أستاذ رفيع بن غازي السلمي 6
 سعودي م2011 االسالمية بماليزيا اللغويات استاذ سعيد الحويطيبن محمد  7
 سعودي هـ1426 أم القرى  نحو وصرف أ. مشارك محمود الشنقيطيبن عبد الرحمن  8
 سعودي هـ1427 أم القرى  نحو وصرف ولغة شاركأ. م يحيى صالح الشهري بن نوح  9

 سعودي هـ1426 أم القرى  نحو وصرف أ. مساعد الم الثماليسبن عبد هللا  10
 سعودي هـ1431 أم القرى  علم اللغة مشاركأ.  اليوبيحسين محمد بن خالد  11

 سعودي م2010 أمريكا –إنديانا  علم اللغة )أصوات( مشاركأ.  أحمد بامخرمهبن مجدي  12
 سعودي هـ1428 مد بن سعوداالمام مح علم اللغة أ. مساعد حسين املالكيبن مطير  13
 سعودي هـ1438 امللك عبدالعزيز علم اللغة أ. مساعد عمر عماري بن عبدالعزيز  14
 سعودي م2003 أم القرى  نحو وصرف مشاركأ.  مسعود الفيفيبن إبراهيم  15
 سعودي م2012 امللك سعود النحو والصرف أ. مساعد هالل العصيميبن ماجد  16
 سعودي م2019 امللك عبدالعزيز البالغة أ. مساعد وائل عمر العمري  17
 سعودي م2020 بريطانيا-إكستر  األدب العربي الحديث أ. مساعد محمد فايع عسيري  17
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 العلمية( للمرتبةوفقا التسلسل يكون ) هـ 1440/  1439 :للعام الدراسيبالقسم  المحاضرون والمعيدون( جدول 15)

 الجنسية سنة الحصول على الدكتوراه المانحة للدكتوراه / الدولة الجامعة التخصص الدقيق المرتبة العلمية االسم م

 سعودية هـ1417 أم القرى  والصرف النحو أستاذ  عرب محمد سلوى  1

 سعودية هـ1414 أم القرى  والصرف النحو أستاذ معاجيني حسن فريدة 2

 سعودية هـ1430 عودس بن محمد االمام علم اللغة أستاذ باعامر يحي صباح 3

 سعودية هـ1415 أم القرى  النحو والصرف أ. مشارك حويت عباس وفاء 4

 سعودية هـ1426 أم القرى  علم اللغة أستاذ الصالح صالح خلود 5

 سعودية هـ1432 أم القرى  النحو والصرف ستاذأ تقي أحمد زمزم 6

 سعودية هـ1426 أم القرى  علم اللغة أ. مشارك باوزير عبدهللا ليلى 7

 سعودية هـ1434 ماليزيا اإلسالمية الجامعة النحو والصرف أ. مشارك البار محمد إبتهال 8

 سعودية هـ1434 سعود امللك النحو والصرف أ. مشارك البطاطي سعيد هدى 9
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    هـ 1440/  1439 :للعام الدراسيبالقسم  المحاضرون والمعيدون( جدول 16)

 سنة التخرج الجامعة المرتبة العلمية االسم م
ن كان إيذكر 

 مبتعثا

 ابتعاث داخلي م1999 جامعة امللك عبد العزيز محاضر منصور سعيد عواد 3

 ابتعاث داخلي م2011 جامعة امللك عبد العزيز معيد منصور شبير الكبكبي 4

 

 

 هـ 1440/  1439 :للعام الدراسيبالقسم  المحاضرون والمعيدونجدول ( 17)

 ن كان مبتعثاإيذكر  سنة التخرج الجامعة رتبة العلميةامل االسم م

 مبتعثة م 2005 جامعة امللك عبد العزيز محاضر حنين عبد هللا الدعجاني 1

 مبتعثة م 2006 جامعة امللك عبد العزيز معيد علياء محمود باكير 2

 حديثة التعيين م2015 جامعة امللك عبد العزيز معيد سارة غريبان العتيبي 3

 

 

 

 هـ 1440/  1439 :للعام الدراسيبالقسم  اإلداريونو الفنيون ( جدول18)  

 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة املؤهل االسم م

 سكرتير 10 بكالوريوس طارق مرس ي السلمي 1

 سكرتير 10 بكالوريوس+ دبلوم تربية فهد طالع السلمي 2

 سكرتير 10 ثانوي  ياسر عبيد الرفاعي 3

 

 هـ 1440/  1439 :للعام الدراسيبالقسم  اإلدارياتو الفنيات ( جدول19)

 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة املؤهل االسم م

 سكرتيرة 10 بكالوريوس وفاء رفيع السلمي 1

 سكرتيرة 5 بكالوريوس منى سعود العمري  2
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  تخدم البرنامجمعامل القسم الحالية التي سوف ( 20)

 اسم المعمل م

  

 )عدد الطالب( ةالسع

 

  ال يوجد 1

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20) Labs  

Capacity 

(No.of Students) 

  

Labs Name 

 

Item 

 None 1 

   2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 
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 نامجالمقترح إنشاؤها وال تؤثر على بدء البرمعامل ال( 21)

 اسم المعمل م
 التاريخ المتوقع

 لبدء التشغيل

 هـ 1441 معمل مجهز بأجهزة الحاسب اآللي ومعدات صناعة املحتوى الرقمي واإلعالمي 1

2   

   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

Suggested Labs (21) 

Start Date Labs Name Item 

1441 AH 
A laboratory equipped with computers and equipment for the digital and media content 

industry 

1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

 

 

 المتطلبات الدراسية للدرجة العلمية وفقا  لالئحة( 22)

 ( وقواعدها التنفيذية من الال8يجب االطالع على الحدود الدنيا والقصوى للوحدات الدراسية في المادة ) ئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية

 العزيز. بجامعة الملك عبد

  من مقررات البرنامج. % 25أن يتضمن البرنامج موادا  اختيارية من داخل وخارج القسم بحيث ال تقل عن يجب 

 ارج القسم، ويفضل أن يكون من خارج الكلية.يجب أن يكون هناك مقرر حر من بين المواد االختيارية، ذو عالقة بالتخصص، ويجب أن يكون من خ 

 عدد وحدات المقررات اإلجبارية

 

 عدد وحدات المقررات االختيارية

مقررات من داخل عدد وحدات 

 القسم

مقررات من عدد وحدات 

 خارج القسم
 مقرر حـر

26 3 3  

 عدد الوحدات اإلجمالية أوالمشروع البحثي  الرسالة عدد وحدات

3 35 
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 (List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة ( 23)

  المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالةمرتبة وفقا للتالي: المقررات كتابة يجب 

 Course Title اسم المقرر Course Code رقم المقرررمز و

 نوع المقرر

Couse type 

 عدد الساعات

(No. of Hours) 

بق المتطلب السا

(Prerequisite) 

 English عربي English عربي

ي 
ظر
ن

(T
h

.)
 

ي 
مل
ع

P
r
.)

)
ي  
ير
سر

 

ال
د 
تم
مع

(C
r
e
d

it
s)

 

 English عربي

 (26) عدد وحدات المقررات اإلجبارية

   Compulsory 2   2   إجباري Applied Linguistics اللسانيات التطبيقية ARCO 660  660 عرب. ت

   Compulsory 2 2  3  إجباري  Writing Industry (for written means of communication) ة الكتابة )لوسائل االتصال المكتوب(صناع ARCO 661 661عرب. ت 

   Compulsory 2   2  إجباري  Language and Psychological Communication اللغة واالتصال النفسي ARCO 662 662عرب. ت 

   Compulsory 2   2  إجباري  Semiotics and Communication (Signal Communication) يائية واالتصال )االتصال اإلشاري(السيم ARCO 663 663عرب. ت 

   Compulsory 1 2  2  إجباري  Discourse Analysis تحليل الخطاب ARCO 664 664عرب. ت 

   Compulsory 2   2  ري إجبا Language Investment االستثمار اللغوي ARCO 665 665عرب. ت 

   Compulsory 2   2  إجباري  Pragmatics التداولية ARCO 666 666عرب. ت 

   Compulsory 1 2  2  إجباري  Language, Culture and Persuasion   اللغة والثقافة واإلقناع ARCO 667 667عرب. ت 

   Compulsory 1 2  2  إجباري  Special Topics II (Language Issues) )قضايا اللغة( IIموضوعات خاصة  ARCO 691 691عرب. ت 

   Compulsory 1 2  2  إجباري  Special Topics (Communication Issues) )قضايا االتصال( IIIموضوعات خاصة  ARCO 692 692عرب. ت 

 طرق البحث العلمي )مناهج البحث في االتصال اللغوي( ARCO 694 694عرب. ت 
Research Methods (Research Approaches in Language 

Communication) 
   Compulsory 1 2  2  إجباري 

   Compulsory 3   3  إجباري   Theories of Linguistic Communication اللغوي نظريات االتصال ARCO 668 668عرب. ت 

 (3) االختيارية من داخل القسمعدد وحدات المقررات 

   Elective 3   3   اختياري Language and Social Communication اللغة واالتصال االجتماعي ARCO 669 669ت عرب. 

   Elective 3   3   اختياري Language and the New Media اللغة واإلعالم الجديد ARCO 670 670عرب. ت 

   Elective 3   3   تيارياخ Philosophy of Language فلسفة اللغة ARCO 671 670عرب. ت 

 التأثير اللغوي )فنون اإللقاء والتعبير( ARCO 672 670عرب. ت 
Linguistic influence ( art of public speaking and 

expression ) 
   Elective 3   3   اختياري

 (3) الكليةاالختيارية من خارج عدد وحدات المقررات 

   Elective 3   3   اختياري Communication & Media Theories واإلعالم نظريات االتصال COM 600 600علم 

   Elective 2 2  3   اختياري Strategies and Styles in Communication & Media استراتيجيات وأنماط االتصال واإلعالم COM 634 634علم 

 (3أوالمشروع البحثي ) الرسالة عدد وحدات

 Research Project مشروع بحثي ARCO 698 698عرب. ت 
 إجباري

Compulsory 
   3   
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 .المقررات الدراسية ألهداف البرنامجاألهداف من خالل ( جدول تحقيق 24)

 فضال  ت( وضع عالمة) واألهداف المرتبطة ببعضها البعض أمام المقررات. 

                

 أهداف البرنامج
 

 رموز وأرقام المقررات 

 ( سابقا  3داف المذكورة بالبند )أرقام األه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           660 عرب. ت

           661 عرب. ت

           662 عرب. ت

           663 عرب. ت

           664 عرب. ت

           665 عرب. ت

             666 عرب. ت

            667 عرب. ت

           691 عرب. ت

           692 عرب. ت

           694 عرب. ت

           634علم   

           668 عرب. ت

           669 عرب. ت

           670 عرب. ت

           671 عرب. ت

           672 عرب. ت

           600علم   

           698 عرب. ت
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(24) Achieving Program Objectives Through Courses.  

 Please Chech () the related Courses with Program Objecives. 

Objectives mentioned in item numbers (3) previously 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
                        Program  Objecives 

Course Code 

          ARCO 660 

          ARCO 661 

          ARCO 662 

          ARCO 663 

          ARCO 664 

          ARCO 665 

          ARCO 666 

          ARCO 667 

          ARCO 691 

          ARCO 692 

          ARCO 694 

          COM 634 

          ARCO 668 

          ARCO 669 

          ARCO 670 

          ARCO 671 

          ARCO 672 

          COM 600 

          ARCO 698 
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 قمتطلب ساب عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2 مدخل إلى اللسانيات التطبيقية  660 عرب. ت

 األهداف:

 معرفة الحقول البينية للسانيات، المرتبطة بمجاالت االتصال اللغوي. .1

 والتواصل.في مجاالت تعليم اللغة وتعلمها، استكشاف أساليب لحل المشكالت والعقبات التي تواجه مستعملي اللغة،  .2

 والقانون، ومجال األعمال. .إلعالملية في مجاالت شتى؛ كاتوظيف اللسانيات في استخدامات عم .3

 .معرفة أهم النظريات والمعارف اللسانية المالئمة لتجاوز عقبات االتصال اللغوي عبر الوسائل والتقنيات الحديثة .4
  

  (الت االتصالسيتم تناول موضوعات الُمقرر من منظور احتياجات سوق العمل إلى التطبيقات اللغوية في مجا) الموضوعات:

 أهميته في االتصال اللغوي.أهدافه،  ، أبرز مجاالته وميادينه التطبيقية،تاريخ نشأته ،المصطلح : مفهوممدخل إلى اللسانيات التطبيقية .1

 .تطبيقاتها، مناهجها ،تعلمها، تعليم اللغة نظريات .2

 ل إشكاالت التواصل.توظيف النظريات اللغوية في مجاالت االتصال اللغوي، ومواكبة تحديثاته، وح .3

 )قضايا االتصال نموذجا(. العلوم األخرىب اللسانياتعالقة  .4

 .التحليالت التقابلية بين اللغات تدريبات على .5

 .التخطيط اللغوي، واستراتيجياته .6

 في االتصال اللغوي. الترجمة .7

 .وصناعتها فكر المعاجم .8

 .المدونات وطرق االستفادة منها في البحث العلمي لسانيات .9

 .وطرق تحليل األصوات وبرامجها وأجهزتها تياتالصو .10

 .الخطاب تحليل .11

 .في مجال القانون اللسانيات .12

  )الطب الشرعي( الشرعية اللغويات .13

 .اللغة الطبي والنفسي علم .14

 .الحاسوبية اللسانيات .15

 .مهارات اللغة، وآليات تقييمها .16
 

 وسائل التقويم:

 .%20بتحليالت تطبيقية  تكليفات .1

 .%30نصفي  اختبار .2

 .%10تكليفات خاصة  رضع .3

 .%40بحث  ورقة .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسية توصيف المقررات ( 25)

 اآلتية: الثالثة يجب أن يتضمن توصيف المقرر العناصر 

ويجب أن تتضمن: البعد المعرفي، والبعد المهاري،  األهداف .1

 والبعد الوجداني.

 .الموضوعات .2

 .التقويموسائل  .3

 

Course description should include the following 

three elements: 

1.Objectives that include: cognitive dimension, 

Skills dimension and emotional dimension 

 2 Topics. 

3. Assessment methods. 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

-------------- 2 Introduction to Applied Linguistics ARAB 660  

1. Objectives: 

1. To distinguish between different linguistics interdisciplinary fields relevant to the fields of language 

communication, 

2. To explore methods to solve language users’ problems in language teaching, learning and 

communication, 

3. To employ linguistics in several practical applications, i.e., media, law, and business, and 

4. To recognize the most significant linguistic theories and knowledge to overcome obstacles of language 

communication through modern means and technologies 

 

2. Topics: (Course topics shall be addressed from the perspective of labor market needs to 

language applications in the field of communication) 

1- Introduction to Applied Linguistics: Definitions and concepts of the term, history of the term, 

prominent fields and applications, objectives, significance in language communication, 

2- Theories of language teaching, learning, approaches, and applications, 

3- Using linguistic theories in language communication fields, keeping up with new updates, and solving 

problems of communications, 

4- Relation between linguistics and other disciplines (Communication Issues as a Model), 

5- Exercises on cross-language contrastive analyses, 

6- Language Planning and its strategies, 

7- Translation as a language communication tool, 

8- Dictionary approaches and industry, 

9- Linguistics of blogs and how to benefit from them in academic research, 

10- Phonetics and phonological analysis methods, software and hardware, 

11- Discourse Analysis, 

12- Linguistics in the legal domain, 

13- Forensic Linguistics, 

14- Medical linguistics and Psycholinguistics, 

15- Computational Linguistics, and 

16- Language skills and assessment mechanisms 

 

3. Assessment Methods: 

1- Assignments with application analysis : 20% 

2- Midterm Exam: 30% 

3- Assignment Presentations: 10% 

4- Research paper: 40% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2  صناعة الكتابة )لوسائل االتصال المكتوب( 661 عرب. ت

 األهداف:

 ، أغراضه، مهارته(.صوره)مقوماته، الكتابي  معرفة أهم ركائز صناعة االتصال .1

 .لكل نوعأنواع الخطاب التواصلي الكتابي، واستراتيجياته، والمقومات اللغوية  معرفة أبرز .2

 لحديثة )خصائصها، مميزاتها، أشهر استخداماتها، جمهورها المستهدف(. معرفة نماذج من وسائل وأنظمة االتصال الكتابي ا .3

 صياغة نصوص مختلفة، لوسائل اتصال متنوعة، لشرائح مستهدفة متعددة.  .4

 

 الموضوعات:

 وأغراضه وظائفه قنواته،، ، خصائصهاالتصال الكتابي تعريفاللغة كوسيلة للتواصل، : الكتابي االتصال .1

ب والُمخاَطب،السياق، المنتج، المستقبل الكتابي: االتصالعناصر  .2  التواصل أثر عناصر قنوات التواصل، ، المحتوى، ذهنية الُمخاطِّ

 الفاعل االتصالفي 

الكتابي  محتوى االتصال، الصحافيالكتابي  محتوى االتصال: صناعة المحتوى ُمقابل أنظمة التواصل الكتابي وقنواته وسماتها .3

 وقنواته اإلعالم الجديدفي وسائط الكتابي  محتوى االتصال، يخبارابي اإلالكت محتوى االتصال، اإلعالني

أنواع الخطاب التواصلي: الخطاب القانوني، الخطاب السياسي، الخطاب الديني، الخطاب التعليمي، الخطاب اإلعالمي، الخطاب  .4

 اإلعالني

 استراتيجيات .بين المنتج والمتلقي وأثرها في التواصلاستراتيجيات التواصل الكتابي وعالقتها بعناصر التواصل: طبيعة العالقة  .5

 وأغراضهاستراتيجيات التواصل  .التواصل وسياقه

جاج واإلقناع( التواصل واإلقناع  .6 التواصل ): من المنظور الوظيفيالتواصل الكتابي . اإلقناع في محتوى العوامل الحجاجية :)الحِّ

 الكتابة- التواصل اإلبداعيت. )المقاال ت الرسمية، التعليمات واإلرشادات، اإلعالنات،، المراسالاإللكترونيالكتابي الوظيفي: البريد 

التواصل الكتابي: األخطاء  هنَّات البناء اإلقناعي في .الرواية، الشعر، المقالة، الخاطرة، جماليات التواصل الكتابي اإلبداعية: القصة،

 أخرى وامل، عالتواصل الكتابي ُملبساتاللغوية والتركيبية، 

 جودة االفتتاح، التركيب األفكار وترتيب ترتيبنص المحتوى، المقومات اللغوية للتواصل الكتابي: مقومات تتصل بالمحتوى: عنوان  .7

سالمة  :شكليةمقومات والتواصل، السياق ، ثقافة الُمنتج والُمستقبل، مضمون المحتوى والثقافة االجتماعية، الختامحسن  وجاذبيته،

 عالمات الترقيم.دقة  ونوعه، الخط، حسن التنسيقحسن  سالمة التراكيب النحوية، حسن األسلوب، ،اإلمالء

 

 وسائل التقويم:

 % 60تكليفات بتحليالت تطبيقية  .1

 %40ورقة بحث  .2
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

-------------- 2 Writing Industry (for written means of communication) ARAB 661 

 

1. Objectives: 

1. To recognize fundamentals of the written communication industry (components, aspects, purposes, 

skills), 

2. To realize prominent types of communicative written discourse, its strategies and the linguistic 

components of each type, 

3. To identify models of modern communicative writing means and systems (features, characteristics, 

uses, target audience), 

4. To draft different texts, for different communication means, for several target segments 

 

2. Topics: 

1- Written communication: Language as a means of communication, definition, features, channels, 

functions and purposes of written communication, 

2- Elements of written communication: Sender, receiver, context, content, interlocutors, communication 

channels, impact of communication elements in effective communication, 

3- Content industry versus written communication systems, channels and features: content of journalistic 

communication, content of written advertisement communication, content of written news 

communication, content of written communication in new media and channels, 

4- Types of communication discourse: legal discourse, political discourse, religious discourse, 

educational discourse, media discourse, advertisement discourse, 

5- Strategies of written communication and its relation to elements of communication: the nature of the 

relation between sender and receiver and its effect on communication, communication strategies and 

context, communication strategies and purposes, 

6- Communication and persuasion (argumentation and persuasion): Elements of argumentation; 

persuasion in the contents of written communication from a functional perspective: (functional written 

communication: e-mail, official correspondences, instructions and guidelines, advertisements, essays); 

creative communication – creative writing: Story, novel, poetry, essay, short story, aesthetics of 

written communication; mistakes in written communication: linguistic and structural errors, written 

communication ambiguities, other elements, and 

7- Linguistic components of written communication: components related to the content: title of the text, 

order of ideas and composition, quality and attractiveness of the opening paragraph, conclusion, 

culture of the sender and receiver, content and social culture, context and communication; formal 

components: correct spelling and structure, correct syntax, style, formatting, good handwriting, type of 

font, correct punctuation.  

 

3. Assessment Methods: 

1- Assignments with application analysis : 60% 

2- Research paper: 40% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2   اللغة واالتصال النفسي 662 عرب. ت

 

 األهداف: 

 استنباط صلة علم النفس باللسانيات، وصلته باالتصال اإلنساني. .1

 .وحسن توظيفها ،وفهمها ،العوامل النفسية المؤدية إلى اكتساب اللغةمعرفة   .2

  إنشاء الجمل الصحيحة واختيار األلفاظ المناسبة للمقام. إلىالتي تؤدي  ،عالقة اللغة بالنشاط الذهني والعمليات الذهنيةاستكناه   .3

 

 الموضوعات:

 )الذاكرة، الوجدان، اإلدراك، الفهم، التفكير، االنفعال والتفاعل، التعبير، االتصال( اللسانيات النفسية .1

 )مهارات التفكير اإلبداعي، مهارات التفكير اللغوي( العالقة بين اللغة والفكر .2

 القدرات اللغوية الكامنة .3

 اللغة والنشاط الذهني .4

 ، واللغات بشكل عام(األولى)اللغة اكتساب اللغة  .5

 المعنى الداللي والمعنى النفسي .6

 دور الذاكرة في فهم الجمل .7

 السلوك اللغوي واالبداع .8

 للفظياالتصال غير ا .9

 اللغة االنفعالية .10

 لغة الجسد، وسائل التلطف اللفظي .11

 وسائل تجنب العنف اللفظي .12

 الالإرادية في االتصال اللغوي .13

 اإلنشاء واالستقبال في االتصال سيكولوجية .14

 الصور الذهنية للمفردات والتراكيب والتعابير اللغوية .15

 التأثير سيكولوجية .16

 

 وسائل التقويم:

 %30تدريبات تطبيقية  -1

 %30تبار النصفي االخ -2

 %40ورقة بحث  -3
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

-------------- 2 Language and Psychological Communication ARAB 662 

1. Objectives: 

1. To recognize the relation between psycholinguistics and human communication, 

1. To identify the psychological factors leading to language acquisition, understanding them, and to 

employ them, 

3. To identify the relation between language and mental activity and processes, which lead to the 

formation of correct sentences and the selection of appropriate words 

 

2. Topics: 

1- Psycholinguistics (memory, conscience, perception, understanding, thinking, emotion, interaction, 

expression, and communication), 

2- The relation between language and thinking (creative thinking skills, language thinking skills), 

3- Potential linguistic abilities, 

4- Language and mental activity, 

5- Language acquisition (first language, languages in general), 

6- Semantic meaning and psychological meaning, 

7- The role of memory in understanding sentences, 

8- Linguistic behavior and creativity, 

9- Non-verbal communication, 

10- Emotional language, 

11- Body language, means of verbal euphemism,  

12- Ways to avoid verbal violence, 

13- Unconsciousness in language communication, 

14- Psychology of language creation and reception in communication, 

15- Mental representation of vocabulary, structures and linguistic expressions, 

16. Psychology of influence 

 

3. Assessment Methods: 

1- Application exercises: 30% 

2- Midterm Exam: 30% 

3- Research paper: 40% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2 واالتصال )االتصال اإلشاري( السيميائية 663 عرب. ت

 األهداف:

 وإرهاصاته في الفلسفة اليونانية ومنطقها. مصطلح السيميائية،معرفة مفهوم  .1

 المصطلح ومرادفاته. التفريق بين العلمية في محاوالتالاستكناه  .2

 ومبادرات علماء كل مدرسة.  ،واتجاهاتها ،أبرز المدارس السيميائيةمعرفة  .3

 .واإلقناع ودورها في تحديد المعاني والمفاهيم ،بالداللة اوارتباطاتهعالقة السيميولوجيا باللغة واإلبالغ والتواصل، تفسير  .4

 . وأبرز االتجاهات المعاصرة في التحليل السيميائي، التواصلية الميادين الحديثة في تطبيق السيميائية في اللغة معرفة .5

 الموضوعات:

 وتتضمن التمييز بين عدد من المصطلحات المتداخلة في هذا المضمون: مفهوم السيميولوجيا .1

 بالدرس اللغوي ة المصطلحتاريخ نشأة علم السيميولوجيا، وعالق .2

 وعالقتها بالتحليل اللغوي ،مناهج السيميولوجيا .3

 لوجيا في الدرس اللغويمدارس السيميو .4

 ، واإلقناعالسيميولوجيا، واالتصال، واإلبالغ .5

 (نطوقةمغير ال، المنطوقة ،غير اللغوية ،اللغويةوأثرها في االتصال )الرموز:  الرموز السيميائية .6

 والفنون المتنوعةعالقة السيميولوجيا بالعلوم  .7

 االتجاهات السيميائية المعاصرة .8

 .ل اإلنساني، وعالقتها بالتواصميادين التطبيق السيميولوجي .9

 وسائل التقويم:

 %30 تدريبات تطبيقية -1

 %30 االمتحان النصفي -2

 %40بحث  ورقة -3

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

-------------- 2 Semiotics and Communication (Signal Communication) ARAB 663 

1. Objectives: 

1. To recognize the concept of the term semiotics, and its implications in Greek philosophy and logic, 

2. To probe academic attempts in distinguishing between the term and its synonyms, 

3. To identify the most prominent schools of semiotics, their approaches, and initiatives of scholars of 

each school, 

4. To interpret the relationship between semiology, language and communication, their association with 

semantics, and the role of semiotics in determining meanings, concepts, and persuasion, 

5. To identify modern fields in the application of semiotics in communicative language, and the most 

prominent contemporary approaches in semantic analysis 

2. Topics: 

1- The concept of semiology: This includes the distinction between a number of overlapping terms, 

2- History of semiology, and the relation between the term and language, 

3- Approaches to semiology and relation to language analysis, 

4- Semiology schools, 

5- Semiology, communication, and persuasion, 

6- Semiotic symbols and their effect on communication (symbols: linguistic, non-linguistic, spoken, 

unspoken), 

7- Semiology relations with various sciences and arts, 

8- Contemporary semiotic approaches, 

9- Semiotic application fields and their relation to human communication 

3. Assessment Methods: 

1- Application exercises: 30% 

2- Midterm Exam: 30% 

3- Research paper: 40% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2   تحليل الخطاب 664 عرب. ت

 األهداف:

 )المقروءة، المسموعة، المشاهدة(، وعلى عناصر كل شكل، خصائصه، وظائفه، وسائطه. معرفة أبرز أشكال الخطاب التواصلي  .1

 ساليب التحليل.ت وأزالخطاب، وعلى نظريا زمعرفة أهم ركائز تحليل .2

 معرفة مهارات تحليل الخطاب بكافة أشكاله، في مختلف الوسائط؛ بما يُفيد في مهام التوجيه واإلقناع.. 3

 مهارات إنشاء الخطاب المؤث ِّر، ومهارات استقراء النصوص واستنباط معانيها المقصودة، واألوجه المحمولة.توظيف  . 4

 العدائية الموجهة ومحو تأثيرها. وعلى دراسة الخطاب وأثره.تفكيك الخطابات الدربة على أساليب . 5

 الموضوعات:

 مفهوم التحليل: تعريفه، مقوماته، غايته، أوجهه، مناهجه، آلياته، قالبه اللغوي، مهارات محلل الخطاب .1

 مفهوم الخطاب، مكوناته وعناصره، صوره وأشكاله، خصائصه، غاياته وأغراضه ووظائفه .2

 األسلوبية والخطاب .3

هنية، البنية الصوتية، البنية المعجمية، البنية التركيبية( .4  بُنية الخطاب )البنية الذ ِّ

: الخطاب القانوني، الخطاب السياسي، الخطاب الديني، الخطاب التعليمي، الخطاب اإلعالمي، نماذج ألشكال الخطاب وأغراضه .5

 ، الخطاب األدبيالخطاب اإلعالني

 ثيرهافاعليتها وتأ –قنوات نشر الخطاب  .6

مناظير تحليل الخطاب وآلياته: )المنظور التركيبي، المنظور الداللي، المنظور التداولي، المنظور البالغي، المنظور التاريخي،  .7

 المنظور النفسي، المنظور االجتماعي، المنظور السياسي(

 النص والخطاب  عالمات .8

 اإلسقاطات في الخطاب .9

التحويلية، السياقية، البنيوية، الشكالنية الروسية، التفكيكية،  –راثية، الحداثية، التوليدية نماذج من مدارس ومناهج تحليل الخطاب: الت .10

 األلمانية، الفرنسية، التحليل الثقافي، التحليل السيميائي، التحليل الكمي، التحليل الكيفي، التحليل النوعي

 محتوى الخطاب وآفاق التلقي .11

 نماذج لدراسات وأبحاث في تحليل الخطاب .12

 وسائل التقويم:

 %30 تدريبات تطبيقية )تحليل الخطاب( -1

 %30 االختبار النصفي -2

 %40ورقة بحث  -3

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

-------------- 2 Discourse Analysis ARAB 664 

1. Objectives: 

1. To recognize the most prominent forms of communicative discourse (reading, audio, video) and the elements of 

each form, its characteristics, functions and modes, 

2. To identify fundamentals of discourse analysis, analysis theories and methods, 

3. To distinguish skills of discourse analysis in all forms, in various media to assist in tasks of guidance and 

persuasion, 

4. To use the skills of creating effective discourse, and to employ skills of inference to grasp text intended meaning 

and possible meanings, 

5. To deconstruct hostile discourse and neutralize their effects and to study the discourse and its effect 

2. Topics: 

1- The concept of analysis: definition, components, purpose, aspects, methods, mechanisms, language form, skills 

of the discourse analyst, 

2- The concept of discourse: components, elements, forms, characteristics, purposes, and functions, 

3- Stylistics and discourse, 

4- Discourse structure (mental, phonological, lexical, and structural structure), 

5- Models and purposes of discourse: legal, political, religious, educational, media, advertising, and literary 

discourse, 

6- Discourse channels - effectiveness and impact, 

7- Perspectives and mechanisms of discourse analysis: (structural, semantic, pragmatic, rhetorical, historical, 

psychological, social, and political perspectives), 
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8- Discourse markers, 

9. Projections in discourse, 

10- Samples from discourse analysis schools and approaches: heritage, modernism, transformational, 

contextual, constructivism, Russian formalism, deconstructionism, German, French, cultural analysis, 

semiotic analysis, quantitative analysis, qualitative analysis, 

11- Content of the discourse and the prospects of reception, 

12- Models of studies and research in discourse analysis 

3. Assessment Methods: 

1- Application assignments (discourse analysis): 30% 

2- Midterm Exam: 30% 

3- Research paper: 40% 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2 االستثمار اللغوي   665 عرب. ت

 األهداف:

 معرفة مفهوم االستثمار اللغوي، حقوله، مجاالته، آثاره االقتصادية، مكامن الربحية فيه. .1

 اإلنساني. مجاالت االستثمار اللغوي المرتبطة بمجاالت ومستويات ووسائل االتصالمعرفة   .2

 )إدراكه، فهمه، قناعاته(.المؤثرة في المتلقي  العوامل اللغويةاستنباط   .3

 توظيف فكر االتصال اللغوي في ابتكار فرص استثمارية.  .4

 اإلعالنات.  إنجاحتوظيف اللغة اإلبداعية والموروث الشعبي في  .5

  .ناللغوية التي يعتمد عليها فن اإلعال والخصائص االستراتيجيات استنباط  .6

 

 الموضوعات:

 وحقوله مفهوم االستثمار اللغوي .1

 كيف تكون اللغة استثماراً؟ .2

 هل يمكن سلعنة اللغة؟ .3

المجاالت  –المجاالت العلمية والتعليمية  –المجاالت اإلعالنية  –المجاالت التجارية  –مجاالت االستثمار اللغوي: )المجاالت اإلعالمية  .4

 المجال األمني( –المجاالت السياسية  –المجاالت اإلدارية والوظيفية  –فيهية المجاالت التر –التقنية والتكنولوجية 

الخصائص . خصائص لغة اإلعالن وأثرها في نجاح التواصل اإلعالني: الخصائص التركيبية للغة في نظام التواصل اإلعالني .5

  الخصائص التداولية ونجاح التواصل اإلعالني.. النصية للتواصل اإلعالني

اإلعالن اإللكتروني، اإلعالن الصحفي، اإلعالن التلفزيوني، اإلعالن في )في: الناجح: اإلعالني غة في تحقيق التواصل دور الل .6

عبر المذياع، اللوحات اإلعالنيَّة في الطرق: داخل المدينة وفي الطرق السريعة، الفتات المحالت، الحمالت االنتخابية، الملصقات، اإلعالن 

  .(الرسائل الهاتفية

 االستثمار في مراكز األبحاث والدراسات والتوأمة بين المؤسسات المختلفة .7

 االستثمار الثقافي، وأبعاده ومجاالته، وعالقته باللغة .8

 االستثمار اللغوي في مجال الترجمة، مقوماته وأسسه وواقعه وتطويره .9

 اللغة والعمالة الوافدة بين االستثمار المادي والمنطلق الحضاري للغة .10

 والمستورد األجنبي، وأثرها في قبوله واإلقبال عليه اللغة .11

 كيف يمكن تحويل اللغة العربية إلى لغة االقتصاد والسياسة والحضارة والفكر. .12

 

 وسائل التقويم:

 %30تكاليف تدريبية  .1

 %30 تلخيص الكتب ذات العالقة .2

 %40ورقة بحث  .3
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

-------------- 2 Language Investment ARAB 665 

1. Objectives: 

1. To identify the concept of language investment, its fields, domains, economic effects, and profitability, 

2. To recognize areas of language investment associated with fields, levels and means of human 

communication, 

3. To investigate language factors that affect the recipient (perception, understanding, convictions), 

4. To employ language communication in creating investment opportunities 

5. To employ creative language and popular heritage in the success of advertisements, 

6. To presume language strategies and features on which advertising art depends. 

 

2. Topics: 

1- The concept of language investment and its fields, 

2- How can language be invested? 

3- Can language be a commodity? 

4- Domains of language investment: (media domains - commercial domains - advertising domains - 

scientific and educational domains - technical and technological domains - recreational domains - 

administrative and functional domains - political domains - security domains), 

5- Features and effect of advertising language in the success of advertising communication: Syntactic 

features in the advertising communication system; textual features of advertising communication; 

pragmatic features and success of advertising communication, 

6- Role of language in a successful advertising communication: (in: digital advertising, press advertising, 

television advertising, radio advertising, road billboards: in cities and on highways, shop signs, election 

campaigns, posters, and SMS advertising), 

7- Invest in research and studies centers, and twinning between different institutions, 

8- Cultural investment, its dimensions, domains, and relation to language, 

9- Language investment in translation, its components, foundations, reality and development, 

10- Language and foreign labor: material investment and language cultural origin, 

11- Language and foreign importer: its impact on acceptance and appreciation, 

13. How can Arabic be transformed into a language of economics, politics, civilization, and intellect? 

 

3. Assessment Methods: 

1- Training assignments: 30% 

2- Summarizing relevant books: 30% 

3- Research paper: 40% 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2  التداولية 666 عرب. ت

 األهداف:

 طبيقية، ودورها في إبراز المراد من الكالم.استنباط مفهوم التداولية وصلتها باللسانيات الت .1

 استكناه العالقة التي تربط الفكر التداولي باالتصال.  .2

 معرفة أهم العناصر التي تربط الفكر التداولي بالمظاهر االجتماعية؛ إليضاح المعاني. .3

  .اقي والحواريفهم المعنى السي وأثر كل منهما في ،الفرق بين المعنى الداللي والمعنى التداوليمعرفة   .4

 في الخطاب التواصلي.المعاني المقصودة ؛ الستجالء آليات التحليل التداوليتطبيق النظريات التداولية و  .5

 استكناه الخطاب التواصلي )السياسي، اإلعالمي، االجتماعي، الحواري، ... إلخ( من منظور تداولي.  .6

 

 الموضوعات:

 اتاللساني بالتداولية وموقعها من حقل التعريف .1

 الفرق بين الداللة والتداولية .2

 والتضمين السياق .3
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 المسبق واالستلزام الوضعي االستلزام .4

 اإلحاالت .5

 الكالم أفعال .6

 المحادثة تحليل .7

 النص والخطاب  عالمات .8

 عبر الثقافات التداولية .9

 العالقة  نظرية .10

 المظاهر االجتماعية للتداولية  .11

 التهذيب  أسس .12

 

 وسائل التقويم:

 %20تطبيقية  بتحليالت تكليفات-1

 %30نصفي  اختبار-2

 %10تكليفات خاصة  عرض-3

 %40بحث  ورقة-4

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

-------------- 2 Pragmatics ARAB 666 

1. Objectives: 

1. To acquire the concept of pragmatics and its relation to applied linguistics, and its role in highlighting 

what is meant from what is said, 

2.  To appreciate the relation between pragmatics and communication, 

3. To identify the most important elements that link pragmatics to society to deliver the meaning, 

4. To distinguish between semantic and pragmatic meanings, and the effect of each in understanding 

contextual and conceptual meanings, 

5. To apply pragmatic theories and pragmatic analysis mechanisms to explore the intended meaning in a 

communicative discourse, 

6. To recognize the communicative discourse (political, media, social, dialogue, etc.) from a pragmatic 

perspective 

 

2. Topics: 

1- Definitions of pragmatics and its status in linguistics, 

2- Differences between semantics and pragmatics, 

3- Context and implicature, 

4- Presupposition and entailment, 

5- Referents, 

6- Speech acts, 

7- Conversational analysis, 

8- Discourse markers, 

9- Pragmatics across cultures, 

10- Relevance theory, 

11- Social aspects of pragmatics, 

12- Politeness 

 

3. Assessment Methods: 

1- Assignments with application analysis : 20% 

2- Midterm Exam: 30% 

3- Assignment Presentations: 10% 

4- Research paper: 40% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2 واإلقناع  اللغة والثقافة 667 عرب. ت

 األهداف:

 غة والثقافة، التي تعكس الهوية الجمعية للقوميات والحضارات. العالقة التفاعلية التكاملية بين اللاستكناه طبيعة  .1

 أهم الدراسات والنظريات )اللسانية واالجتماعية والنفسية( في أثر اللغة على الثقافة وأثر الثقافة على اللغة. االطالع  .2

 آلية قولبة الفكر اإلنساني لألفكار والمشاعر والتعبيرات التواصلية. استنباط  .3

 حدود الهوية الثقافية.من اللغة والثقافة في رسم  فهم دور كل .4

ب -لمتالزمة الثقافة واللغة  –توظيف الركائز المعرفية والفكرية  .5 لتحليل الخطاب التواصلي؛ بالنظر إلى ثقافة لغة كل ٍّ من الُمَخاطِّ

 والُمَخاَطب.

 استنباط الوظيفة اإلقناعية للغة، وعالقتها بوظائف اللغة األخرى. .6

 .اء الحجة ونقضها وتقنياته في مختلف مستويات االتصالاستكشاف بن .7
 

 الموضوعات:

على الصعيدين المحلي  –عالقة اللغة بمستويي التفكير )الفردي والجمعي(. وأثر اللغة في عملية االتصال الثنائي أو الجماعي  .1

 العولمةوالدولي. وأثر ذلك كله على ثقافة الفرد والجماعة في المحيط المعيش. أو في منظومة 

 الرموز واإلشارات اللغوية وأثرها على المنطلقات الفكرية، واألُطر المعرفية، وتشكل الهوية على الصعيدين القومي والعالمي .2

اللغة وارتباطها بفكر اإلنسان وثقافته وهويته )اللغة وُمحددات الثقافة والهوية: المعارف، األخالق، القيم، المعتقدات، العادات،  .3

 .قوانين(األعراف، ال

 ، ودورها في تحديد المالمح الشخصية والثقافية وتعزيز الهويةلغة التفكير )الفردي والجماعي( وعالقتها بالوعي الثقافي .4

 تطور وظائف اللغة وعالقته بالهوية اللغوية .5

 اللغة واالنتماء واالغتراب .6

 التواصلوأثره على مستويات االتصال ووسائل -المرتكز إلى اللغة -التمايز الثقافي  .7

 معايير الكشف عن ثقافة المتواصلين وهوياتهم من خالل الخطاب اللغوي .8

 اللغة وتأطير المفاهيم القيمية والمعرفية في االتصال اإلنساني .9

 دور اللغة في التعبير عن الفكر اإلنساني، وانعكاس الثقافة والهوية. وأثر ذلك على االتصال اإلنساني .10

مي في ضوء اختالف لغة الخطاب وركائزها الثقافيةالحقيقة بين لغة العقل ولغة العاطفة في مقومات الصدق في المحتوى اإلعال .11

 االتصال الجماهيري المحلي والعالمي

 التشفير الثقافي  .12

 القوالب الثقافية: اللغة بين الهوية العرقية والهوية القومية .13

 أثر التلقي المعرفي بلغات أجنبية على الهوية القومية .14

 العولمة –الهوية -واطنة الم –اللغة  .15

 . اللغة وفن الحوار: مفهوم الحوار، أغراضه، أدواته، آدابه، أساليبه، توظيفه في اإلقناع .16

قناع اإلقناع: مفهوم اإلقناع، قضية اإلقناع بين علوم اللسان وعلوم اإلنسان، العالقة بين الثقافة واإلقناع، اإلقناع والفروق الفردية، اإل .17

 . جيامن زاوية الميدولو

 

"نظرية النسبية اللغوية" / "نظرية  أبرز النظريات والمفاهيم المنظورة في االتصال اإلنساني، المتصلة بارتباط اللغة بالثقافة والهوية:

ة اللغة والسياق االجتماعي/ القومي/ ورف في عالقة اللغة بالفكر /  نظرية المواءمة في االتصال / نظرية االتصال الجماهيري  –سابير 

الثقافي اللغوية / اللغة واألصالة الثقافية )من المنظور االجتماعي، المنظور السياسي، المنظور التاريخي( / التعدد اللغوي في المجتمع وأثره 

ق اللغوية / / ثقافة المجتمع بين اللغة األم واإلثنية االجتماعية / اللغة القومية وتحديات العولمة / اللغة القياسية / حقوق اإلنسان والحقو

 اإلمبريالية اللغوية والثقافية / اللغة والبينية الثقافية والتعدد الثقافي 
 

 وسائل التقويم:

 %30تدريبات تطبيقية   -1

 %30االختبار النصفي  -2

 %40ورقة بحث  -3
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

-------------- 2 Language and Culture and Persuasion ARAB 667 
 

1. Objectives: 

1. To recognize the nature of the interactive and integrated relation between language and culture, which 

reflects the collective identity of nationalisms and civilizations, 

2. To identify the most important studies and theories (linguistic, social and psychological) in the effect 

of language on culture and vice versa, 

3. To develop a mechanism of molding human thought for thoughts, feelings and communicative 

expressions, 

4. To realize the role of both language and culture in drawing the boundaries of cultural identity, 

5. To use cognitive and intellectual fundamentals - for culture and language twinning - for the 

communicative discourse analysis, in light of the culture of the language of both the interlocutors 

6. To recognize the language persuasive function and its relation to other language functions, 

7. To Explore argumentation building and negation, and its techniques at different levels of 

communication. 
 

2. Topics: 

1- The relation between language and levels of thinking (individual and collective), influence of language 

in the process of bilateral or collective communication - both nationally and internationally, and the 

effect of this on the culture of the individual and the community in the local or globalized levels, 

2- Effects of language signs and symbols on intellectual approaches, cognitive frameworks, and identity at 

the national and global levels, 

3- The connection between language and human culture and identity (language and determinants of 

culture and identity: knowledge, ethics, values, beliefs, customs, traditions, laws), 

4- Language of thought (individual and collective), its relation to cultural awareness, and its role in 

identifying personal and cultural features and promoting identity, 

5- Development of language functions and its relation to language identity, 

6- Language, belonging and alienation, 

7- Language-based cultural differentiation and its impact on communication levels and channels, 

8- Standards to detect the culture and identity of the interlocutors through language discourse, 

9- Language and the framing of values and knowledge concepts in human communication, 

10- The role of language in the expression of human thought, its reflection on culture and identity, and its 

impact on human communication, 

11- Honesty elements in media content in light of the difference in discourse and cultures, 

12- Language of the mind and language of emotion in local and global mass communication, 

13- Cultural Encoding, 

14- Cultural stereotypes: language between ethnic identity and national identity, 

15- Effect of receiving knowledge in foreign languages on national identity, 

13. Language - Citizenship - Identity – Globalization 

17- Language and the art of dialogue: concept, goals, tools, etiquette, methods, uses in persuasion. 

18- Persuasion: concept, persuasion between linguistics and human sciences, the relation between culture 

and persuasion, persuasion and individual differences, persuasion from the perspective of mediology. 

 

The most prominent theories and concepts in human communication, related to the connection 

between language, culture and identity: Linguistic Relativity Theory / Sapir-Whorf hypothesis in 

the relationship between language and thought / Communication Accommodation Theory / Theory 

of mass communication/ language and social context / linguistic nationalism / language and cultural 
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origin / authenticity (from the social, political, historical perspectives) / linguistic pluralism in society 

and its cultural impact / community culture between mother tongue and social ethnicity / national 

language and globalization challenges / standard language / human rights and linguistic rights / 

linguistic imperialism / language and interculturalism and multiculturalism 

3. Assessment Methods: 

1- Application exercises: 30% 

2- Midterm Exam: 30% 

3- Research paper: 40% 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2  اللغة( قضايا) IIموضوعات خاصة  691 عرب. ت

 األهداف:

 معرفة أهم قضايا االتصال اللغوي )القضايا التي تجمع حقل اللغة بحقل االتصال( وموضوعاته المطروحة للبحث والنقاش. .1

 ز قضايا الطبيعة اللغوية، وعالقتها بالواقع المجتمعي والثقافي وبعض العلوم اإلنسانية والتقنية.استكناه أبر .2

 .االتصال واإلعالم توظيف المعارف اللغوية في حل مشكالت التواصل االجتماعي والمؤسساتي في مجاالت .3

 بحث أوجه صالت حقل اللغة بحقل االتصال من منظور تداولي.. 4

 

 الموضوعات:

تُكيَّف الموضوعات ومحاورها حسب توجهات الطالب، ونظرة أستاذ المادة في مستوى مهاراتهم المرتبطة بالمحاور؛ بما يمدهم بالركائز 

 الموضوعات المقترحة:أمثلة من األساسية التي تعينهم في بحث قضايا اللغة واالتصال. 

 طبيعة اللغة والمعرفة اللسانية .1

 تميز االتصال اللغوي عن غيره من الوسائلوسائل االتصال عند البشر، و .2

 دور اللغة اإلنسانية في صياغة الهوية القومية والوطنية .3

 مظاهر التأثر والتأثير بين اللغة والمجتمع .4

 دور التداولية في فهم واقع اللغة في االتصال .5

 اللغة ومخزون الثقافة وفنونها .6

 موقع اللغة في علم األناسة )األنثروبولوجيا( .7

 المختلفة حول عالقة اللغة الفكر النظريات .8

 لسانيات المدونات ومدى االستفادة منها في بحث القضايا اللغوية والثقافية .9

 

 وسائل التقويم:

 %30تكليفات بتحليالت تطبيقية  .1

 %30اختبار نصفي  .2

 %40ورقة بحث  .3

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

-------------- 2 Special Topics II (Language Issues) ARAB  691 

 

1. Objectives: 

1. To identify the most important issues of language communication (issues combining language and 

communication), and its topics for research and discussion, 

2. To probe the most prominent issues of language nature, and how it relates to society, culture, and some 

human and technical sciences, 

3. To employ language knowledge in solving problems of social and institutional communication in the 

fields of communication and information, 

4. To investigate the relations between language and communication from a pragmatic perspective 

 

2. Topics: 
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Topics and their themes are adapted to students’ orientations and professor’s perspective on their skill-

level in regard of the themes to provide them with fundamental skills to help them probing language 

and communication issues. Suggested topics include: 

1- Language nature and linguistic knowledge, 

2- Human communication means and excellence of language communication,  

3- Role of the human language in formulating local and national identity, 

4- Aspects of interaction between language and society, 

5- Role of Pragmatics in understanding the role of language in communication, 

6- Language, culture and arts, 

7- Role of language in Anthropology, 

8- Theories of the interface between language and intellect, 

9- Linguistics of blogs and how to use it in investigating linguistic and cultural issues 

 

3. Assessment Methods: 

1- Assignments with application analysis : 30% 

2- Midterm Exam: 30% 

3- Research paper: 40% 

 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات المقـــــرر عنوان رمز ورقم المـقرر

  2 )قضايا االتصال( III موضوعات خاصة 692 عرب. ت

 األهداف:

 الجوانب المهارية التطبيقية. تعزيز المعارف النظرية )المتصلة باالتصال اللغوي( ب .1

 . تطبيق عدد من نظريات االتصال واستراتيجياته؛ على نماذج من النصوص، من وسائط مختلفة .2

 عن طريق تطبيق المناهج المعتمدة في هذا الحقل. النصوص والخطابات االتصاليةرفة آليات دراسة مع .3

 

 الموضوعات:

تُكيَّف الموضوعات ومحاورها حسب توجهات الطالب، ونظرة أستاذ المادة في مستوى مهاراتهم المرتبطة بالمحاور؛ بما يمدهم بالركائز 

ه الطالب إلى قراءة بعض الموضوعات ذات الصلة، ومن ثم تجري األساسية التي تعينهم في بحث قضايا ا للغة واالتصال. بحيث يوجَّ

 الموضوعات المقترحة:أمثلة من مناقشتها في الحلقة، وأخيراً بتجربة الكتابة فيها.  

 نظريات االتصال. .1

 االتصال اللغوي وغير اللغوي -

 تأثير اللغة على الفكر والعكس -

 األسس النفسية لالتصال -

 تصال والثقافةاال -

 االتصال وقوانين المعلوماتية -

 وائق االتصال وإشكاالته، ويدخل تحته عدد من الموضوعات:ع .2

 معوقات ثقافية واجتماعية -

 ــ معوقات لغوية

 ــ معوقات داللية

 ــ معوقات نفسية

 ــ معوقات مادية وتقنية

 تأثير وسائل االتصال الحديثة على اللغة .3

 تصاليةتحليل النصوص والخطابات اال .4

 دور التداولية في تحليل النصوص االتصالية .5

 االتصال اللغوي في بيئة العمل .6

 وسائل التقويم:

 %30تدريبات تطبيقية  -1
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 %30االختبار النصفي  -2

 %40ورقة بحث  -3

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

-------------- 2 Special Topics (Communication Issues) ARAB 690 

 

1. Objectives: 

1. To enhance theoretical knowledge (related to language communication) in applied skills, 

2. To apply a number of communication theories and strategies on sample texts from different media, 

3. To recognize mechanisms of studying communicative texts and discourse by applying the adopted 

methods in this field 

 

2. Topics: 

Topics and their themes are adapted to students’ orientations and professor’s perspective on their skill-

level in regard of the themes to provide them with fundamental skills to help them probing language 

and communication issues to direct students to read relevant topics and discuss them in the seminar, and 

eventually students attempt to write on these topics. Suggested topics include: 

1- Communication theories 

- Language and non-verbal communication, 

- The influence of language on thinking and vice versa, 

-  Psychological foundations of communication, 

-  Communication and culture, 

- Communication and informatics laws, 

2- Obstacles and problems of communication; it includes a number of topics: 

- Cultural and social obstacles 

- Language obstacles 

- Semantic obstacles 

- Psychological obstacles 

- Physical and technical obstacles 

3- Influence of modern means of communication on language, 

4- Text analysis and communicative discourse, 

5- The role of pragmatics in communicative text analysis  

 

3. Assessment Methods: 

1- Application exercises: 30% 

2- Midterm Exam: 30% 

3- Research paper: 40% 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2 (غويمناهج البحث في االتصال اللطرق البحث العلمي )   694 عرب. ت

 األهداف:

ه، أخالقياته، مناهجه، أساليبه، أساليب جمع بياناته، طرائق معالجة ضوابطمعرفة ركائز البحث العلمي بشكل عام )مفهومه، أساسياته،  .1

 البيانات(.

 االطالع على أهم ما يتصل بالبحث العلمي في االتصال اللغوي من التجارب العربية والعالمية. .2

 ه ومهاراته كباحث.معرفة الباحث لمهام  .3

   . في البحث العلمي يةبوبرامج الحاستوظيف ال  .4

 موضوع بحثي، وكتابته بطريقة علمية. بناء الدربة على  .5

 

 الموضوعات:
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 ، مناهجه، مصطلحاتهمفاهيم االتصال اللغويركائز البحث في االتصال اللغوي:  .1

 في اللغة واالتصالمصادر المعرفة  .2

 العملية في حقلي اللغة واالتصال التجارب و ،الفروض والنظريات البحثية .3

 ، ومسارات االتصالمناهج بحثية في المسارات اللغوية .4

 التأمل( –التأثير  –االستدالل  –الجانب الفكري في أبحاث االتصال اللغوي )التحليل  .5

 فوائد مناهج البحث وأبرز إجراءاتها العملية .6

 االتصال اللغوي ومنهجي الوصفية المعيارية .7

 ر اللغوية في إطارها المنهجيالظواه .8

 كيف توظف المناهج البحثية في خدمة وسائل االتصال اللغوي؟ .9

 المقامات اللغوية وحموالتها المعنوية في منظور المنهج البحثي .10

 توظيف المنهج التقابلي أو المقارن في خدمة اللغات التواصلية .11

 

 وسائل التقويم:

 %20لبحث، وصياغة التساؤالت، واختيار المنهج المالئم( تقويم تكاليف الدَّارس في )اختيار مشكلة ا .1

 %20تقويم تكليف الدَّارس بجمع البيانات وتحليلها وتهيئتها للغرض البحثي.  .2

 %20تقويم مهارات الدَّارس في استخدام التقنية لألغراض البحثية.  .3

 %40تقويم تكليف بناء اإلطار العلمي لموضوع بحثي  .4

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

-------------- 2 Research Methods (Research Approaches in 

Language Communication) 

ARAB 694 

 

1. Objectives: 

1. To recognize fundamentals of academic research in general (concepts, fundamentals, controls, ethics, 

approaches, methods, data collection tools, data processing methods), 

2. To identify the most important academic research related to Arab and international experiments in 

language communication domain, 

3.  To recognize tasks and skills of a researcher, 

4. To use computer software in academic research, 

5. To be able to build a research topic and to write it in an academic way 

 

 

2. Topics: 

1- Fundamentals of research in language communication: concepts of language communication, 

approaches, and terminology, 

2- Sources of knowledge in language and communication, 

3- Hypotheses, research theories, and practical experiments in the domain of language and 

communication, 

4- Research methodologies in language and communication tracks, 

5- Intellectual aspect of language communication research (analysis - inference - influence - 

deliberations), 

6- Benefits of research methods and the most significant practical procedures, 

7- Language communication and the normative descriptive approach, 

8- Language phenomena within its methodological framework, 

9- How do research methodologies serve language communication means? 

10- Language variations and their mental load from the perspective of research methodology 

11- Use of a contrastive or comparative approach to serve communicative languages 
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3. Assessment Methods: 

1- Assignments in problem selection, drafting research questions, selection of approach: 20% 

2- Data collection, analysis and preparation for research: 20% 

3- Use of technology for research purposes: 20% 

4- Designing an academic framework for a research topic: 40% 

 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 اللغوي نظريات االتصال   668 عرب. ت

 األهداف:

االطالع على أبرز نظريات االتصال وأهمها؛ على وجه الخصوص منها النظريات المعنية باالتصال اللغوي، التي تتقاطع مع نظريات  .1

 ل االتصال التقنية.وسائ

 استكناه الغاية من االشتغال بالتنظير في حقل االتصال اللغوي. .2

فية االطالع فلسفات التنظير في حقل االتصال )غاياتها، بواعثها الفكرية والثقافية، أبنيتها وركائزها، مناهجها العلمية، مرجعياتها الثقا .3

 والتاريخية(.

 لفكر التواصلي لدى الثقافات المختلفة، الموظفة في تحليل الخطاب.معرفة أهم اآلراء ووجهات النَّظر في ا .4

 

 الموضوعات:

 فكر التنظير التواصلي وفلسفته .1

 النظريات االجتماعية في االتصال اللغوي واالتصال اإلعالمي .2

 النظريات النفسية في االتصال اللغوي واالتصال اإلعالمي  .3

 ل اإلعالمي )التقليدية / الكالسيكية، والحديثة(النظريات المعرفية في االتصال اللغوي واالتصا .4

تطبيقات على أبرز نظريات االتصال اللغوي واالتصال اإلعالمي )النظريات: الهيكلية، الوظيفية، اإلدراكية، السلوكية، التفسيرية،  .5

 النقدية، المعيارية(. منها:

 من النظريات الهيكلية: نظرية اللغة لـ "فرديناند دو سوسوغ" -

نظرية التطور المعرفي لـ "جو  النظريات المعرفية:ظريات الوظيفية: نظرية اللغة كسيميائية اجتماعية لـ مايكل هيلي دي" من من الن -

 بياجيه 

 من النظريات السلوكية: النظرية السلوكية لـ "ب. ف. اسكينير"، ونظرية نمذجة السلوك  -

 "ة لـ "جورج هيربرت ميدة المنظوري" االنطباعينظرية "ميدالنظريات التفاعلية من  -

 "تفسيرية لـ "أفرام نوام تشوميسكينظرية السيميائية الالنظريات التفسيرية من  -

 "ة نظريات للصحافة لكل من "سيبيرت، بيترُسن، شراممن النظريات المعيارية: نظرية أربع -
 

نظرية المسؤولية  /ية اللبرالية للصحافة الحرة عالوة على عدد من النظريات الكالسيكية؛ مثل: نظريات الهيمنة أو السلطوية / النظر -

  الدمقرطة / نظرية وسائل اإلعالم المشاركة الديمقراطية/  نظرية االتصال التنموي/  )السوفيتية( النظرية الشيوعية/ االجتماعية 
 

نظرية التعلم االجتماعي /  من النظريات الهامة؛ مثل: نظريات االتصال اللغوي / نظريات االتصال االجتماعي / إضافة إلى عدد -

نظريات االتصال الفعال / نظريات التداولية / نظريات الوعي التواصلي / نظرية االتصال الجماهيري / النظرية السلطوية أو نظرية 

لتدفق األحادي / الهيمنة/ التحررية أو نظرية الصحافة الحرة / النظرية اإللزامية )نظرية االستجابة( / نظرية التدفق الثنائي / نظرية ا

نظرية التدفق المتعدد / االستخدامات ونظرية القبول / النظرية الحلزونية )نظرية الصمت( / نظريات التشارك )االتساق( / نظرية 

/   اع/ نظرية المعنى / نظرية التحصيل / نظرية االبتكارات / نظرية االحتياج واإلشب  "التبعية اإلعالمية / نظرية األلعاب لـ "استيفنسن

 نظرية التعلم االجتماعي 

 

 وسائل التقويم:

 %30تكاليف في التدريب على تطبيق نظريات في االتصال اللغوي  .1

 %30امتحان نصفي  .2

 %40ورقة بحث  .3
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Theories of Linguistic Communication  ARAB 668 

 

1. Objectives: 

1. To identify the most important communication theories, particularly theories of language 

communication intersecting with theories of technological means of communication, 

2. To realize the purpose of theories in language communication, 

3. To recognize theorizing philosophies in communication (goals, intellectual and cultural motives, 

structures and fundamentals, curricula, and cultural and historical references), and 

4. To distinguish the most important opinions and views of communicative thinking in different cultures, 

employed in discourse analysis. 

 

2. Topics: 

1- Approaches and philosophy of communicative theories, 

2- Social theories in language and media communication, 

3- Psychological theories in language and media communication, 

4- Cognitive theories in language and media communication (traditional /classical and modern), and 

5- Applications to the most prominent theories of language and media communication (structural, 

functional, cognitive, behavioral, interpretive, critical, and normative theories) such as: 

- Structural theories such as ‘The Theory of Language by Ferdinand de Saussure’ 

- Functional theories such as language as social semiotic theory by Michael Hillyday 

- Cognitive theories such as cognitive development theory by Jean Piaget 

- Behavioral theories such as the behavioral theory by B. F. Skinner and modeling behavior theory 

- Interactionist theories such as the theory of impressionism by George Herbert Mead 

- Interpretive theories such as the theory of interpretive semiotics by Noam Chomsky 

- Normative theories such as the four theories of the press by Siebert, Peterson, and Shramm 

- In addition to a number of classical theories such as Authoritarian Theory, Libertarianism of Free 

Press Theory, Social Responsibility Theory, Communist (Soviet) Theory, Development 

Communication Theory, Democratization, Democratization / Democratic Participant Media Theory 

- In addition to other significant theories such as: language communication theories, social 

communication theories, social learning theory, competence theory, pragmatics theory, speech act 

theory, mass communication theory, authoritarian theory, free press theory, response theory, two-

step flow theory, one-step flow theory, multi-step flow theory, acceptance theory, spiral of silence 

theory, consistency theory, media dependency theory, Stephenson’s play theory, meaning theory, 

cultivation theory, diffusion of innovations theory, uses and gratification theory, social learning 

theory 

3. Assessment Methods: 

1- Assignments in applying language communication theories: 30% 

2- Midterm Exam: 30% 

3- Research paper: 40% 

 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 اللغة واالتصال االجتماعي 669 عرب. ت

 األهداف:

 معرفة أهم المظاهر اللغوية، ومصطلحاتها ومستويات اللغة البشرية، ومؤثراتها. .1

 ستكشاف أدوار اللغة في مختلف جوانب حياة اإلنسان؛ خاصة المرتبطة بالجوانب االجتماعية.ا  .2

دة.  .3  تفسير الوظائف االجتماعية للغة ضمن أُطر التَّغيرات االجتماعية المتجد ِّ

 .آلياته( )أساليبه،اللغوي  االتصال علىالثقافية والتكنولوجية رصد آثار تغير المعطيات  .4

 من المنظور الغائي. ليب التواصل االجتماعي قديما ووسائل التواصل االجتماعي الحديثةأسامقارنة . 5
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 الموضوعات:

 ، اللهجات البيضاء، مستويات اللغة للغة المعيارية، اللهجة، العاميةتصنيفات اللغة: ا .1

 .تعدد اللغات وآثارها على التواصل واالنسجام االجتماعي والتعليم .2

 االحتكاك اللغوي  .3

 بديل الرمزي اللغوي الت  .4

 االنحراف اللغوي  .5

 .موت اللغة وأسبابه .6

 أساليب التواصل االجتماعي قديما ووسائل التواصل االجتماعي الحديثة  .7

 التكيف اللغوي  .8

 .دور اللغة في بلورة الهوية والقومية .9

 دور الهوية اللغوية في نشوء الحركات السياسية االنفصالية .10

 (، والتلطف ، والتهذيبTabooلى اللغة )ألفاظ القرابة، والسيادة، واألخالق، والالمساس تأثير المجتمع وقيمه وثقافته ع .11

 .تأثير الطبيعة والثقافية على اللغة .12

 .اللغات الخاصة وطبيعة مستخدميها .13

 .الفروق بين لغة الجنسين .14

 .طبيعة لغات الشعر والفنون الشعبية .15

 .التخطيط اللغوي والسياسات اللغوية .16

 .جنبي ومظاهره وآثاره على الهوية اللغويةلغزو اللغوي األا .17

 

 وسائل التقويم:

 .%20تكليفات بتحليالت تطبيقية   .10

 .%30اختبار نصفي  .11

 .%10عرض تكليفات خاصة  .12

 .%40ورقة بحث  .13

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Language and social communication ARAB 669 

 

1. Objectives: 

1. To identify the most important language manifestations, terminology, levels of human language, and its 

effects, 

2. To explore language roles in various aspects of human life, especially those related to social aspects, 

3. To interpret social functions of the language within the framework of incessant social changes, 

4. To spot the effects of cultural and technological data change on language communication (approaches 

and mechanisms), and 

5. To compare methods of old and modern social communication from the teleological perspective 

 

2. Topics: 
1- Language classifications: Standard, vernacular, dialects, jargons, and registers, 

2- Diaglosia / multilingualism and their effects on communication, social harmony, and education, 

3- Language contact, 

4- Code switching, 

5- language shift, 

6- Language death and its reasons, 

7- Methods of social communication in the past and social media at present, 

8- Language accommodation 

9- Language role in the formulation of identity and nationalism 

10- Role of language identity in the emergence of separatist political movements, 

11- Influence of the society and its values and culture on language (kinship, power, ethics, taboos, 

euphemism, and politeness), 
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12- Effects of nature and culture on language, 

13- Special languages and the nature of their users, 

14- Language difference across gender, 

15- Nature of the language of poetry and folklore, 

16- Language Planning and Policy (LPP) 

17- Foreign language invasion: manifestations and effects on language identity 

 

3. Assessment Methods: 

1- Assignments with application analysis : 20% 

2- Midterm Exam: 30% 

3- Assignment Presentations: 10% 

4- Research paper: 40% 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2   اللغة واإلعالم الجديد 670 عرب. ت

 األهداف:

  .لغة اإلعالم التقليديو وعلى أوجه االقتراب أو التباين بين لغة اإلعالم الجديد .الجديد، بكافة منصاته ومنابره لغة اإلعالم استكناه. 1

 . أبرز األساليب اللغوية المعتمدة في اإلعالم الجديد استنباط .2

 . أبرز الظواهر اللغوية المستحدثة في مواقع التواصل االجتماعي رصد. 3

 .امة التي تمي ز لغة اإلعالم الجديدالسمات الع تفسير. 4

 .أبرز العوامل االجتماعية والثقافية والتكنولوجية التي أسهمت في تشك ل الظاهرة اللغوية في اإلعالم الجديد استنباط. 5

  

 الموضوعات:

 مفهوم اإلعالم الجديد. 1

 عالقة اإلعالم الجديد باللغة. 2

 تعدد اللغات في اإلعالم الجديد. 3

 لسنية والحاسوبيةاأل. 4

 اللغة والتقنية. 5

 ياللغة من الواقع إلى العالم االفتراض. 6

 مفاهيم جديدة في إعالم جديد .7

 اللغة بين إعالمين: نقاط االلتقاء واالفتراق .8

 عوامل تشكل الظاهرة اللغوية في اإلعالم الجديد. 9

 سمات لغوية في اإلعالم الجديد. 10

 ظواهر لغوية حديثة. 11

 مستويات اللغة في اإلعالم الجديد. 12

 تطبيقات لغوية. 13

 اإلعالم الجديد واللغة البصرية. 14

 سلبيات لغوية إعالمية. 15

 

 وسائل التقويم:

 %30تدريبات تطبيقية  -1

 %30االختبار النصفي  -2

 %40ورقة بحث  -3
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

-------------- 2 Language and the New Media ARAB 670 

 

1. Objectives: 

1. To realize the language of the new media in all its platforms and forums, and to recognize 

similarity/disparity between the language of the new media and the traditional media, 

2. To realize the most prominent language styles adopted in the new media, 

3. To spot the most prominent linguistic phenomena developed in social networking sites, 

4. To explain the general features of the new media language, 

5.To recognize the most prominent social, cultural, and technological factors that contributed to the 

formation of the language phenomenon in the new media 

 

2. Topics: 

1- New Media Concept, 

2- Relation between new media and language, 

3- Multilingualism in the new media, 

4- Language and computer, 

5- Language and technology, 

6- Language from reality to the virtual reality, 

7- New concepts in new media, 

8- Language between two medias: points of convergence and separation, 

9- Elements that constitute the language phenomenon in the new media, 

10- Language features in the new media, 

11- New language phenomena, 

12- Language levels in the new media, 

13- Language applications, 

14- The new media and visual language, 

15- Negative points in media language  

 

3. Assessment Methods: 

1- Application exercises: 30% 

2- Midterm Exam: 30% 

3- Research paper: 40% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 فلسفة اللغة 671 . تعرب

 

 

 األهداف:

 وارتباط الفلسفة بالفكر اللغوي. أن يعرف مفهوم الفلسفة، وركائزها الفكرية، وأبرز ميادينها، وغاياتها،  .1.1

 لفكر اللغوي من منظور فلسفي )المبحث المعرفي، المبحث المنطقي، المبحث القيمي )األخالقي، النَّفعي، الجمالي(.أن يُحلل أسس ا  .1.2

 أن يُتقن مهارة تحليل القضايا اللغوية المعنية بالتواصل من منطلقات فلسفية.  .1.3

ف على أشهر النظريات واآلراء المعنية بالظواهر اللغوية؛ المرتكزة إلى   .1.4  أسسٍّ فلسفية.أن يتعرَّ

 

 الموضوعات:

غايات الفلسفة  ،وأبرز ميادينه التَّفلسف ركائز الفكر الفلسفي وتساؤالتها، مفهوم الفلسفة، وتعريفاتها، ومصطلحاتها،مدخل عام إلى الفلسفة ) .1

 (.النظرية والعملية

 عالقة الفلسفة بالفكر اللغوي. .2

 مبحث المنطقي، المبحث القيمي األخالقي، النَّفعي، الجمالي(.)المبحث المعرفي، الالفكر اللغوي من المنظور الفلسفي  .3

 ةالمعبر الرامزةفكر صناعة المدلوالت بالدوال الصوتية  .4

 أشهر النظريات واآلراء المعنية بالظواهر اللغوية؛ المرتكزة إلى أسسٍّ فلسفية. .5

 اللغة والتفكير: الفكر اللغوي والتفكير باللغة .6

 لغةالنطق والوعي واإلدراك في ال .7

 ارتباط اللغة بالفكر .8

 تحليل القضايا اللغوية المعنية بالتواصل من منطلقات فلسفية .9

 إرهاصات فلسفة اللغة في الفكر األلماني، النمساوي، اآلنجلو أمريكي. .10

 تطبيقات فلسفية على أشهر النظريات اللغوية، ونماذج من القضايا اللغوية .11

 

 وسائل التقويم:

 .%30ى المباحث الفلسفية تكليف: عرض الفكر اللغوي عل .1

 .%30 تكليف: تحليل القضايا اللغوية من منظور فلسفي .2

 .%40ورقة بحث  .3

 

 

 

 

 

Code and course 

number 

Course title number 

of units 

Prerequisite 

ARAB 671 Philosophy of Language 3   

  

  

Objectives : 
1.1. To be familiar with the concept of philosophy, its intellectual pillars, its most prominent fields, its 

goals and the link between philosophy and linguistic thought.  

1.2.  To analyse the foundations of linguistic thought from a philosophical perspective ( the cognitive 

study, the logical study, and the research ( ethical, utilitarian, aesthetic ). 

1.3.  To be proficient in analysing linguistic issues related to communication from philosophical 

perspectives . 

1.4.  To be familiar with the most famous theories and opinions concerned with linguistic phenomena 

based on philosophical foundations . 

  

Topics : 
1. A general introduction to philosophy (the concept of philosophy, its definitions, and 
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terminology, the pillars and questions of philosophical thought, philosophy and its most 

prominent fields , the aims of theoretical and practical philosophy. 

2. The relationship of philosophy to linguistic thought. 

3. Linguistic thought from the philosophical perspective (cognitive study, logical research, 

ethical, utilitarian, and aesthetic value research). 

4. Semiotics and their making with phonological signs  

5. The most prominent theories and opinions concerned with linguistic phenomena based on 

philosophical foundations. 

6. Language and Thinking : Linguistic Thought and Thinking in Language 

7. Pronunciation, awareness and perception in language 

8. The link of language to thought 

9. Analysis of linguistic issues related to communication from philosophical perspectives 

10. The implications of language philosophy in German, Austrian, and Anglo-

 American thought. 

11. Philosophical applications of the most famous linguistic theories, and models of 

linguistic issues 

  

Calendar methods : 
1. Assignment: Presentation of Linguistic thought according to philosophical 

investigations 30%. 

2. Assignment: analysis of linguistic issues from a philosophical perspective 30 %. 

3. Research paper 40%. 

  

  

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 التأثير اللغوي )فنون اإللقاء والتعبير( 672 . تعرب

 

 

 األهداف:

 التعرف على مقدرة اللغة على التأثير في الفكر، وعلى أنماط فنون اإللقاء، ومجاالتها التأثيرية. .1

 ومات الخطاب المؤث ِّر وبُنيته.معرفة مق .2

 معرفة العوامل والمهارات والفنون واألعضاء المؤث ِّرة في الخطاب. .3

 المقدرة على تحليل نماذج من الُخطب التاريخية المؤث ِّرة، والوقوف على عناصر التأثير فيها. .4

 الدُّربة على إنشاء نماذج خطابية لقضايا موجهة؛ بهدف التأثير. .5

 

 الموضوعات:

 وقوة التأثير في الفكر اإلنساني. اللغة .1

 أنماط فنون اإللقاء والتعبير ومجاالت تأثيرها، وأركانها .2

 يها(بُنية الخطاب الُملقى )الفكرة، معلوماتها الُمتطلَّبة، قالبها الفني، مقوماتها اللغوية واألسلوبية والبالغية، الجوانب التصويرية ف .3

لعوامل النفسية، االجتماعية، العاطفية، الدينية، اآليديولوجية، السياسية، االقتصادية، القومية، اإلثنية، العوامل المؤثرة في الُمتلقي )الموهبة، ا .4

 ... إلخ(

المهارات المعنية بفنون اإللقاء واالتصال المؤثرة )مهارات التعبير اللغوي، مهارات التصوير الفني، مهارات صوتية، مهارات جسدية،  .5
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 مهارات الحجاج واإلقناع(

 األجهزة العضوية المشاركة في اإللقاء واالتصال .6

ب وثقافته، ولغة الُمخاَطب وثقافته .7  اإللقاء المؤثر بين للغة الُمخاطِّ

 تحليل نماذج من الخطب المؤث ِّرة .8

 تطبيق عملي .9

 

 

 وسائل التقويم:

 .%20تكليف: استنباط عوامل القوة والتأثير في الخطاب  .1

 .%20رة تكليف: تحليل نماذج من الخطب المؤث ِّ  .2

 .%20تقويم مهارات اإللقاء التأثيري؛ من خالل نموذج يُعده الطالب ويُقدمه  .3

 .%40ورقة بحث  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code and course 

number 

Course title number 

of units 

Pre-requisite 

ARAB 672 Linguistic influence ( art of public 

speaking and expression ) 

3   

  

  

Objectives : 
1. Learn about the ability of language to influence thought, and on the styles of the arts of public 

speaking, and their areas of influence. 

2. Knowing the components and structure of influential discourse. 

3. Knowing the factors, skills, arts, and influential members of the discourse. 

4. The ability to analyse models of influential historical speeches, and to identify the elements of 

influencing them. 

5. Training in creating effective thematic speeches. 

  

Topics : 
1. Language and the power of influence in human thought. 

2. Pillars and styles of arts of speech and expression and their areas of influence  

3. The structure of speech (idea, required information, artistic form, linguistic, stylistic 

and rhetorical components, the pictorial aspects of it ) 

4. Factors influencing the recipient ( talent, psychological factors, social, emotional, 

religious, ideological , political, economic, national, ethnic , ... etc ) 

5. Skills related to influencing art of speech and communication ( language expression 
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skills, artistic photography skills, vocal skills, physical skills, convincing and persuasion skills ) 

6. Human body organs involved in speech and communication 

7. Effective delivery between the speaker's language and culture, and the addressee's 

language and culture 

8. Analysis of samples of influential speeches 

9. Practicum  

  

Evaluation Methods : 
1. Assignment : extracting factors of power and influence in the discourse 20%. 

2. Assignment : Analysis of samples of influential speeches 20 %. 

3. Effective Public Speaking Evaluation Form: a form prepared and submitted by the 

student, 20%. 

4. Research paper 40%.  

  

 

 

 

رمز ورقم 

 المـقرر

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 ------- 3 نظريات االتصال واإلعالم   600ع ل م ل 

 األهداف:

 معرفة مراحل تطور علم االتصال.  .1

 الجتماعية.فهم طبيعة االتصال ووسائله وأشكاله وأثره في الحياة ا .2

 معرفة أبرز نظريات االتصال واإلعالم واتجاهاتها الحديثة.  .3

 فهم جوهر تجدد نظريات االتصال واإلعالم. .4

 

 الموضوعات:

 مراحل تطور علم االتصال .1

 طبيعة االتصال ووسائله وأشكاله .2

 أثر االتصال ووسائله في الحياة االجتماعية .3

 نظريات االتصال واإلعالم واتجاهاتها الحديثة .4

 جدد نظريات االتصالت .5

 وسائل التقويم:

 %30تكاليف في التدريب على تطبيق نظريات االتصال  .4

 %30امتحان نصفي  .5

 %40ورقة بحث  .6

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

-------------- 3 Communication  & MediaTheory COM 600 
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1. Objectives: 

1. To provide knowledge about the evolution of the science of communication. 

2. To understand the nature, methods, forms of communication and its impact on social life. 

3. To introduce the most prominent theories and modern trends of media and communication. 

4. To understand renewed theories of media and communication. 

 

Topics : 

1. 1.The stages of development of communication science 

2. 2.The nature, methods and forms of communication 

3. 3.The impact of communication and its means on social life 

4. 4.Theories and modern trends of communication and media  

5. 5.Renewed communication theories 

3. Assessment Methods: 

1- Assignments in applying communication theories: 30% 

2- Midterm Exam: 30% 

3- Research paper: 40% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ------- 3 وأنماط االتصال واإلعالماستراتيجيات  634 ع ل م ل 

 األهداف:

 . معرفة استراتيجيات وأساليب االتصال واإلعالم.1

 الدربة على تحليل وسائل االتصال من منظور التحوالت والسياقات..2

ف على تطبيقات االتصال )أشكالها، أساليبها، آثارها(. .3  التعرُّ

 .تحليل الخطاب اإلعالمي والرسالة اإلعالمية.4

 

 الموضوعات:

 .استراتيجيات وأساليب االتصال واإلعالم .1

 وسائل االتصال من منظور التحوالت والسياقات. .2

 تطبيقات االتصال )أشكالها، أساليبها، آثارها(. .3

 مقاربات دراسة الخطاب والرسالة اإلعالمية. .4

 وسائل التقويم:

 %30تدريبات تطبيقية  .1

 %30االختبار النصفي  .2

 %40ورقة بحث  .3

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

-------------- 3  Strategies and Styles in Communication & Media  COM 634 

1.Objectives : 

1. To provide Knowledge about the strategies and methods of communication and media. 

2. To train students on the analysis of means of communication from transformational and contextual perspectives. 

3. To identify communication applications ( forms, methods, effects ) . 

4 To analyze media discourse and media message. 

  

2.Topics : 

1. Strategies and methods of communication and media. 

2. Means of communication from transformational and contextual perspectives. 

3. Communication applications (forms, methods, effects). 

4. Approaches to study discoure and media message. 

  

3. Assessment Methods: 

1- Application exercises: 30% 

2- Midterm Exam: 30% 

3- Research paper: 40% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  4   مشروع بحثي 689 عرب. ت

 األهداف:

  رسالة علمية أكاديمية قائمة على منهج علمي نظري وتطبيقي.، وكتابة كتابة األبحاث العلميةاكتساب مهارة  .1

 .في موضوع الدراسةالرأي اكتساب مهارة إبداء . 2

  تحليل الُمشكلة، وصوالً إلى النَّتائج والتَّوصيات. لمقدرة على إبراز مهارة.ا3

سالةلمقدرة على إبراز العناية  .4  جامعة الملك عبد العزيز.)الفصول والتقسيمات( طبقاً للمعتمد في  بتنظيم هيكل الر ِّ

 في الوقت الُمناسب. لرسالةا تنظيم الوقت إلخراجالمقدرة على اإلقناع بمهارة  .5

 

 الموضوعات:

سالة العلمية وفقاً لدليل كتابة ال سائل يختار الطَّالب / ـة موضوعاً بحثياً في مجال تخصُّصه، تحت إشراف أكاديمي. مع مراعاة كتابة الر ِّ رَّ

ئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات، التي ( من الالَّ 43العلمية الُمعتمد في جامعة الملك عبد العزيز. وُمراعاة ما أشارت إليه المادة )

"يجب أن تتميَّز موضوعات رسائل الماجستير بالجدة واألصالة، كما يجب أن تتميَّز موضوعات رسائل الدكتوراه تنصُّ على أنَّه 

( صفحة، 100الماجستير عن ) . ويجب أالَّ تزيد رسالةباألصالة واالبتكار واإلسهام الفاعل في إناء المعرفة في تخصُّص الطالب"

سائل الُمعتمد في 200والدكتوراه عن ) ( صفحة، مع االلتزام بتنظيم الفصول ومحتوياتها، وكذلك نوع وحجم الخط كما في دليل الرَّ

 الجامعة.

 

 وسائل التقويم:

سالة من لجنة الُمناقشة أو قبولها بتعديل دون مناقشتها مرة أخرى، أو بتعديل مع سالة. * قبول الر ِّ  إعادة مناقشتها، أو عدم قبول الر ِّ

 * وجوب نشر أو قبول نشر ورقتين ُمحكَّمتين ُمستلتين من رسالة الدكتوراه، أو ورقة واحدة إذا كانت رسالة ماجستير.

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

-------------- 4 Research Project ARAB 698 

 

1. Objectives: 

1-1 To acquire the skill of writing academic research and a thesis based on theoretical and applied 

academic approach, 

1-2 To acquire the skill of expressing opinion on the subject of the study, 

1-3 To be able to analyze the problem to reach conclusions and recommendations, 

1-4 To be able to organize the structure of a thesis (chapterization) as per the approved patterns at King 

Abdul-Aziz University, 

1-5 To master time management skills to produce the thesis in a timely manner 

2. Topics: 

The student chooses a certain research topic in the field of specialization under an academic supervision. 

A thesis shall be written as per Directory of Thesis Writing at KAU. According to the Article (43) of the 

Unified Regulations for Higher Studies in the Universities. A Master´s thesis should reflect originality and 

innovation and involve a new contribution, and a doctoral thesis should reflect originality and innovation 

together with an effective contribution to the advancement of knowledge in the student´s field of study. 

Master´s thesis should be on more than 100 pages PhD´s thesis should be no more than 200 pages. 

3. Assessment Methods: 

* Thesis viva committee will approve/ approve with some modifications, without a re-defense, by a 

second defense or reject the thesis. 

* Doctorate/Master´s student is obliged to publish (or gain acceptance of publishing) at least two research 

paper extracted form PhD´s thesis and at least one research paper extracted form master´s thesis in an 

acknowledged journal. 

 

 

 

 .أو المشروع البحثي مقررات حسب عدد المقررات باإلضافة للرسالةيكرر بند توصيف ال
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 المرشحين من قبل القسم( تعليق القسم على آراء المحكمين 26)

 اإللكتروني الملفالبند داخل  هذا المحكمين المرشحين من قبل القسم في نهايةي إلكترونية بجودة عالية من تقرير رفق صورةت 

 قبل القسم  المحكم األول المرشح من

 أ.د. صلوح مصلح السريحي الحربي االســــــــــــــــم

 أستاذ ة ـــالمرتبة العلمي

 األدب العربي والنقد التخصص الدقيق

 جامعة جدة الجــــــــــامعــة

 المحكم ملحوظاتما تم حيال 

 تم األخذ بجميع مالحظات المحكم بعد مناقشته التفصيلية 
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 المرشحين من قبل القسمليق القسم على آراء المحكمين تابع تع

 اإللكتروني الملفالبند داخل  هذا المحكمين المرشحين من قبل القسم في نهايةإلكترونية بجودة عالية من تقريري  رفق صورةت  

 المحكم الثاني المرشح من قبل القسم 

 دين هاللأ.د. عبد الناصر عبدالحميد نور ال االســــــــــــــــم

 أستاذ ة ـــالمرتبة العلمي

 النقد األدبي الحديث التخصص الدقيق

 مصر -جامعة حلوان  الجــــــــــامعــة

 المحكم ملحوظاتما تم حيال 

 تم األخذ بجميع مالحظات المحكم بعد مناقشته التفصيلية 

 

 

 مي البرنامج المرشحين من قبل القسم:من تقارير محك صورة إلكترونية بجودة عاليةهنا في هذه الصفحة ترفق 
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 الدوليين( تعليق القسم على آراء المحكمين 27)

 هذا البند في نهايةالدوليين داخل الملف اإللكتروني  المحكمين يرفق صورة إلكترونية بجودة عالية من تقريرت 

 المحكم الدولي األول المرشح من قبل عمادة الدراسات العليا 

 أ.د. علياء دكروري ســــــــــــــــماال

 أستاذ ة ـــالمرتبة العلمي

  التخصص الدقيق

 كندا-جامعة أتاوا  الجــــــــــامعــة

 الدولي المحكم ملحوظاتما تم حيال 

 ماتم حيالها المالحظة م

إضافة التخصصات الدقيقة لألكاديميين  1

 المشاركين أو سيرهم الذاتية.

وذج قائمة بأسماء األساتذة ودرجاتهم العلمية يوجد في النم

 وتخصصاتهم.

2 
 .يتم تغطية الجوانب النظرية في توصيف جميع المواد بشكل كاف االهتمام بالجزء النظري في البرنامج.

إضافة توصيف المقرر وتوصيف البرنامج  3

 بشكل عام.

يم لم يوجد في النموذج توصيف المقرر لجميع المواد ولعل المحكم الكر

 ينتبه له.

إضافة المصادر والمراجع المستخدمة في  4

 التدريس.

سيتم بناء المقررات الدراسية والمراجع لكل مادة بعد إعتماد البرنامج 

 بمشاركة األساتذة المكلفين بالتدريس.
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 الدوليينتابع تعليق القسم على آراء المحكمين 

 هذا البند في نهايةالدوليين داخل الملف اإللكتروني  المحكمين ية من تقريررفق صورة إلكترونية بجودة عاليت 
 

 المحكم الدولي الثاني المرشح من قبل عمادة الدراسات العليا 

 أ.د. عبدالرحمن السليمان االســــــــــــــــم

 أستاذ ة ـــالمرتبة العلمي

  التخصص الدقيق

 لجيكاب-جامعة ليوفن  ةــامعــــــــــالج

 الدولي المحكم ملحوظاتما تم حيال 

 

 ماتم حيالها المالحظة م

وجود عدد كبير من االختبارات في وسائل التقويم،  1

 ويتسأل إذا كان ذلك سائدا  لديكم.

وجود عدد من وسائل التقويم المختلفة يتسم بالتنوع واالختالف بين 

 االختبارات والتكاليف واألبحاث والعروض التقديمة.
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 من تقارير المحكمين الدوليين للبرنامج من قبل عمادة الدراسات العليا. ترفق هنا في هذه الصفحة وما يليها صورة إلكترونية بجودة عالية

 

 

 الدوليينتابع تعليق القسم على آراء المحكمين 

 هذا البند في نهايةالدوليين داخل الملف اإللكتروني  المحكمين يرفق صورة إلكترونية بجودة عالية من تقريرت 
 

 المحكم الدولي الثاني المرشح من قبل عمادة الدراسات العليا 

 أنا أورتيزأ.د.  االســــــــــــــــم

 أستاذ ة ـــالمرتبة العلمي

  التخصص الدقيق

 الواليات المتحدة األمريكية – أندياناجامعة  الجــــــــــامعــة

 الدولي المحكم ملحوظاتما تم حيال 

 

 ماتم حيالها المالحظة م

1 
يقترح إدارج مادة التواصل لألعمال ضمن مادة 

 موضوعات خاصة )قضايا االتصال(
 .افة محور يتعلق بالتواصل لألعمال ضمن مفردات المادةتم إض

2 
يقترح أن تتضمن بعض المواد إشارات إلى التنوع 

 اللهجي في العالم العربي.

في برامج  لتنوع اللهجي يمكن دراسته وتوظيفهيرى القسم العلمي أن ا

 .أخرى أكثر إلتصاقا  بالمضمون المعرفي والطبيعة الجغرافية
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 نموذج تحكيم عمادة الدراسات العليا                                            
  

                              A Review Form of a Graduate Studies Program      
 

  

Program Data 

Faculty Department 

  

Type of Study Program Name  

  

 Reviewer Data 

Academic  Status Reviewer’s Name     

  

Affiliation Specialization 

  

 Country 

  

E-mail Phone 

  

Reviewer's View    
Please state your opinion regarding the following points, and kindly add whatever points   you deem valuable: 

1. The suitability of the Academic degree. 

 

2. The suitability of the total academic units for the targeted program. 

 

3.    The suitability of units' distribution between theoretical and practical, for all courses. 

 

1. Achieving program objectives through courses. 

 

5.    Courses description and its compliance with the course titles. 
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       5.     Currency of scientific materials of the program to match what is universally common. 

 

        6.    Strength points. 

 

7. Weakness points. 

 

Final Judgement Date Signature 

 

 

 

 

 

 

 

It needs major revision 

Accepted after minor revision 

Accepted  

            

 Separate  pages can be added if needed 


