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 ال /نعم  متطلبات أساسية العتماد البرنامج (1)

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

 الحقا هما، وإرفاق تقريريهما بالنموذج؟بملحوظات القسم، وتم األخذعلى محكمين اثنين اختارهما عرض البرنامج هل 

 ال ينطبق ؟المقررات المختارة منهادريس األخرى، على ت علميةإرفاق موافقة األقسام الهل تم 

 ال ينطبق ؟(التكاليف مدفوعة)المهنية  لبرامجبتحديد التكاليف الدراسية ل والتعليم المستمر المتضمن محضر عمادة خدمة المجتمع هل أرفق

 إليهحاجة المجتمع و أهمية البرنامج (2)

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

 حاجة المجتمع للبرنامج من خالل معلومات رسمية وإحصاءات وخطط تنموية إلخ يجب 

 

 بغيرها في دعم نشر الثقافة اإلسالمية والعربية.تعزيز دور تعليم اللغة العربية للناطقين  .1

تعزيز مساهمة جامعة الملك عبد العزيز في طرح برامج دراسات عليا تتواءم وحاجة سوق العمل وتلبي الطلب المتزايد للراغبين في  .2

 دراستها من أبناء المملكة.

 المساهمة في تأهيل معلمين للعمل في مجال علم اللغة التطبيقي. .3

 في توطين الفرص الوظيفية في المملكة في مجال علم اللغة التطبيقي. المشاركة .4

متخصصة في مجال علم اللغة التطبيقي قادرة على تقديم اللغة العربية وثقافتها للناطقين بغيرها بما يحسن من اندماجهم  وادركتأهيل  .5

 مع المجتمع السعودي. وتواصلهم

تكوين إطارات سعودية تستطيع االستثمار في اللغة العربية وترقيتها، بما يسمح استقطاب متعلمين للغة العربية من الناطقين بغيرها  .6

 العربية السعودية ودعمها. والفكرية واالجتماعية للمملكةيمكنهم التفاعل إيجابا مع الخصائص الثقافية 

غة العربية للناطقين بغيرها من خالل جعله قطبا علميا يكِون إطارات قادرة على التأقلم مع الل واالقتصادي لمعهدتعزيز الدور العلمي  .7

 ...وسوق المعرفةمستجدات البحث العلمي 

 

 

 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 

 .أهداف خدمة المجتمع 

 .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 

 

 في مجال تعليم اللغة العربيّة للناطقين بغيرها. لغويّا  وتربويّا  ونفسيّا  واجتماعيّا  تطوير قدرات الطالب ــ  1

 النظريات اللغوية الحديثة في مجال تعليم اللغات األجنبيّة.أهم ب الطالبتزويد ـــ  2

تزويد الطالب بمفاهيم وأسسسسس نظرية في علم اللغة التربوية والنفسسسسية واالجتماعية لتعزيز مسسسستول معلمي اللغة العربية لتعليمها -3

 بغيرها.للناطقين 

 تنمية مهارات االطالع والبحث لدل الطالب في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.-4

 تعزيز مهارات التفكير التحليلي الناقد لدل الطالب لتحسين كفاءتهم األكاديمية والمهنية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.-5
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 استراتيجيات التعلم والتدريس والتقويم في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.تطوير قدرات الطالب في تطبيق -6

 تحسين قدرات الطالب في تصميم المقررات وتطويرها وتقييمها في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.-7

 وي الثقافات المتنوعة من غير الناطقين بالعربية.تدريب الطالب على إعداد الخطاب باللغة العربية الفصحى وقراءته وتحليله لذ-8

تعزيز قدرات الطالب األكاديمية والمهنية في اسسسسسسستخدام التقنيات الحديثة ونظم التعليم اإللكترونية لتعليم اللغة العربية للناطقين -9

 بغيرها. 

Objectives            

1. Developing students' capabilities linguistically, educationally, psychologically and socially in the field of teaching   

Arabic to non-native speakers 

2. To provide students with the most important modern linguistic theories in the field of teaching foreign languages . 

3. To provide students with theoretical concepts and principles in educational, psychological and social linguistics to 

enhance the level of Arabic language teachers to teach it to non-native speakers 

4. Develop students' acquaintance and research skills in the field of teaching Arabic to non-native speakers 

5. To enhance students' critical analytical thinking skills to improve their academic and professional competence to 

teach Arabic to non-native speakers 

6. To develop students' abilities in applying learning, teaching and evaluation strategies in the field of teaching Arabic 

to non-native speakers   

7. To improve students' abilities to design, develop and evaluate courses in the field of teaching Arabic to non-native 

speakers. 

8. Training students to prepare speech in standard Arabic and to read it and analyze it for non-Arabic speakers of 

diverse cultures. 

9. To enhance students' academic and professional capabilities in using modern technologies and electronic education 

systems to teach Arabic to non-native speakers.     
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 (Bench Marking( مرجعية البرنامج )4)

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

 المقترح.

 

 جامعة: لندن، بالمملكة المتحدةال

 الكلية: مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية

 MA Arabic Language Teachingالدرجة العلمية: ماجستير تعليم العربية 

  التخصص العام: اللغويات التطبيقية

 التخصص الدقيق: تعليم اللغة األجنبية/ الثانية

ساعة في  15ساعة في السنة األولى بدوام كامل، وتمثل دبلوما في تعليم العربية لألجانب، و 30ساعة، 45الدراسية اإلجمالية:  تعدد الوحدا

 السنة الثانية بدوام جزئي.

 الجامعة: معهد مونتيري، بالواليات المتحدة األمريكية.

 الكلية: معهد مونتيري بلوس أنجيلوس.

 تعليم اللغة الثانيةالدرجة العلمية: ماجستير 

 اللغويات التطبيقيةالتخصص العام: 

 التخصص الدقيق: تعليم اللغة الثانية

 ساعة في كل فصل من فصول الدرجة األربعة(. 13ـ  12ساعة ) 48الدراسية اإلجمالية:  تعدد الوحدا

 الجامعة: كلية ميدلبري، بالواليات المتحدة األمريكية.

  الكلية: كلية ميدلبري.

 .بية مسار تعليم اللغة العربيةالدرجة العلمية: ماجستير اآلداب في العر

  التخصص العام: اللغويات التطبيقية

 التخصص الدقيق: تعليم اللغة األجنبية/ الثانية

 ساعة معتمدة. 36الدراسية اإلجمالية:  تعدد الوحدا

 
 

د، وليس في ذو مسار واح هذه النماذج الثالثة هي أقرب برامج الماجستير الغربية ذات الصلة بتعليم العربية للناطقين بغيرها؛ إذ إن البرنامج المقترح بالجامعة

ات أو ددة، ال تختلف إال في ثالثة مقررالغرب ـ بخالف هذه البرامج الثالثة ـ برنامج تعليم عربية فقط، وإنما برنامج في علم اللغة التطبيقي ذو مسارات متع

 أربعة، ويمكن للدارس أن يحصل على شهادة لكل مسار استوفى مقرراته الخاصة. 
ذ إ على أية حال أقرب البرامج الموجودة في الجامعات الغربية لمثل هذا البرنامج برنامج مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية بجامعة لندن؛

 ا بعنوان "اللغة العربيةتطرح المدرسة برنامج
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 في البرنامج شروط إضافية للقبول (6)

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

 موقع العمادة اإللكتروني.والمتوفرة على 

  مرتفع جيد المطلوب التقدير

 ةـصات المطلوبـالتخص

 للدرجة المتقدم إليها

ع، علم النفس، علم االجتما-جميع التخصصات الشرعية  ، اإلنجليزيةاللغة   ،اللغات األوروبية ، اللغة العربية وآدابها

 اإلعالم، التاريخ

درجة اللغة المطلوبة 

TOEFL / IBT 

 اإلنجليزيةشرط اللغة بدون 

 االنجليزيةاللغة دورة في بدون 

 ــــــــــ أخــرلروط ــش

 الرسوم الدراسية (7)
 )خاص بالبرامج المهنية مدفوعة التكاليف فقط(

 ال ينطبق التكلفة اإلجمالية ال ينطبق إجمالي عدد الوحدات الدراسية ال ينطبق تكلفة الوحدة الدراسية الواحدة

 للتخصصات الصحيةالبرنامج في وزارة الخدمة المدنية / الهيئة السعودية  ( تصنيف8)

           مصنف 

         غير مصنف 

 

 للناطقين بغيرهااإليضاح: مسمى التصنيف: تعليم اللغة العربية 

( الجهات المستفيدة وظيفيا  9)       

 تحديد الجهات بدقة دون عموميات، ألهمية ذلك في تصنيف البرنامج يراعى 

  

 ووحداتها بالجامعات السعوديةمعاهد اللغة العربية وأقسامها  .1      

 الجامعات العالمية والمراكز الدولية المهتمة بتعليم العربية للناطقين بغيرها خارج المملكة. .2

 اللغة العربية للناطقين بغيرها. هلية المتخصصة في تعليماألمؤسسات ال .3

 دارس العالمية ومدارس الجاليات بالسفارات األجنبية.الم .4

 في أوساط الجاليات غير العربية.نشر الثقافة العربية اإلسالمية  في مجالالتي تعمل الجهات  .5

 

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

  تذكر تفاصيل البرنامج. (بنعم)في حالة اإلجابة 

  نعم 

    ال 

 

 :معلومات البرنامج المشابهة 

 الكليـــة:    

 القسم:    

 اسم البرنامج:    
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 ؟شابهة للبرنامج المقترح في جامعات المملكة األخرل من حيث االسم والمحتولم ( هل توجد برامج11) 

 

   نعم 

 ال 

 :معلومات البرنامج المشابهة 

 الجامعة:     

 ـــ جامعة اإلمام محمد بن سعود، معهد تعليم اللغة العربية، قسم علم اللغة التطبيقي. 1     

 ــ جامعة الملك سعود، معهد اللغويات العربية، قسم اللغويات التطبيقية. 2      

 العربية. ـــ جامعة أم القرل، معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، قسم إعداد معلمي اللغة 3     

 ــ الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، قسم إعداد وتدريب المعلمين. 4     

  

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

الفعل  مثل: نظريةفي التداولية،  بغيرها، كمباحثتزويد الدارسسسسسسسين بأحدر النظريات اللغوّية في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين  -

مناهج -االسسسسسستلزام الحواري، وعالقة الخطاب التداولية وأهميته، والتداولية ومناهج البحث  –متضسسسسسمنات القول -الكالمي والمالءمة 

 داولي.تحليل الخطاب الت

 )التقويم الذاتي، والتقويم القائم على المهام(. البديل:تميّز البرنامج بطرق تقويم حديثة متنوعة حديثة، كالتقويم  -

 Black( و )Moodle، والمدونات ونظام )األجنبيّة، كالويكيتأهيل الدارسسسسسين ببرامج تعليم إلكترونية حديثة في مجال تعليم اللغات  -

board )– معايير تصسسسميمها وبنائها واسسسستخدامها في تعلم اللغات، وتصسسسميم برامج عرول تعليمة للغة العربية: -أنواعها-مفهومها

، وتصسسسسسسميم بيئسسسات التعلم اإللكتروني لتعليم اللغسسسة العربيسسسة للنسسساطقين بغيرهسسسا: عملي برنسسسامج Google Slidesكبرنسسسامج. عملي 

.FrontPage 

 الخبرة العلمية للقسم( 13)

 أعداد الملتحقين حاليا   تاريخ بداية البرنامج البرنامج
خرجين خالل الخمس سنوات متعدد ال

 األخيرة

 225 75 هـ 1435/1436 دبلوم

 --- --- ---- دبلوم عالي/ بكالوريوس

 --- --- --- ماجستير

 --- --- --- دكتوراه
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 )يكون التسلسل وفقا للمرتبة العلمية( ـهـ 1441/   1440: للعام الدراسيبالقسم  عضوات هيئة التدريس( جدول 15)

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

 على الدكتوراه
 الجنسية

 سعودية  2009 الواليات المتحدة األمريكيةدكتوراه / جامعة أوهايو/ التربية الخاصة أستاذ مشارك نسرين عبد الحميد األحمدي 1

 سعودية 2010 األمريكيةالواليات المتحدة /جورج تاونجامعة /دكتوراه لغويات وتحليل لغوي أستاذ مساعد الكحالني فاطمة عبد هللا 2

 سودانية 2011 / دولة السودان جامعة أم درمان/ دكتوراه  علم اللغة العام أستاذ مساعد آمال عباس موسى اإلمام 3

 سودانية 2015 / دولة السودان جامعة أم درمان/ دكتوراه  المناهج وطرق التدريس أستاذ مساعد عفاف جمعة علي بشير 4

 أردنية 2016 الجامعة اإلسالمية ماليزيا/ دكتوراه  اللغويات أستاذ مساعد التركريم عادل صابر  5

 )يكون التسلسل وفقا للمرتبة العلمية(   هـ 1441/   1440 الدراسي:للعام أعضاء هيئة التدريس بالقسم ( جدول 14)

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

 الدكتوراه
 الجنسية

 السعودية 2011 دكتوراه /السعودية البالغة والنقد أستاذ ياسر بن محمد بابطين 1

 السودان 2002 دكتوراه / السودان علم اللغة أستاذ عبد النور محمد الماحي 2

 الجزائر 2009 دكتوراه /الجزائر اللسانيات التطبيقية أستاذ مجاهدميمون  3

 السعودية 2010 دكتوراه/الواليات المتحدة األمريكية علم اللغة )األصوات( مشاركأستاذ  مخرمة مجدي أحمد سعيد با 4

 السعودية 2013 دكتوراه / مصر النقد األدبي مشاركأستاذ  بدر بن ندا العتيبي 5

 السعودية 2012 دكتوراه/ السعودية اللغويات أستاذ مشارك عياد الحجوريصالح بن  6

 األردن 2014 دكتوراه/ لبنان اللغة العربية للناطقين بغيرها تعليم مشاركأستاذ  ربابعة إدريس محمود عبد الرحمن 7

 السعودية 2017 دكتوراه /السعودية علم اللغة التطبيقي أستاذ مساعد ظافر علي عبد هللا الشهري 8

 السعودية 2019 دكتوراه / بريطانيا اللغويات التطبيقية أستاذ مساعد محمد مقبل صويلح اللهيبي  9
 السعودية 2019 دكتوراه / الواليات المتحدة األمريكية اللغويات التطبيقية أستاذ مساعد عادل عبد هللا يوسف الدوسري 10
 األردن 2019 دكتوراه / ماليزيا اللغويات التطبيقية أستاذ مساعد محمد إبراهيم الجراح 11
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    هـ 1441/   1440 :للعام الدراسيبالقسم  المحاضرون والمعيدون( جدول 16)
 يذكر إن كان مبتعثا سنة التخرج الجامعة المرتبة العلمية االسم م

 مبتعث 2013 جامعة اإلمام محمد بن سعود مدرس لغة الراشدي السلمي ماجد عول صقر 1

 مبتعث 2008 جامعة الملك عبد العزيز معيد عمر بن أحمد سعيد بقشان 2

 مبتعث 2008 جامعة طيبة معيد يحيى أحمد حماد الجهني 3

 مبتعث 2008 جامعة أم القرل معيد موسى أحمد يحيى مني 4

 مبتعث  2011 جامعة الملك عبد العزيز معيد عماد بن عبده إبراهيم 5

 مبتعث 2015 جامعة الملك عبد العزيز معيد حسين الزبيدي 6

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 هـ 1441/   1440 :للعام الدراسيبالقسم  اتوالمعيد اتالمحاضر( جدول 17)
 يذكر إن كان مبتعثا التخرجسنة  الجامعة المرتبة العلمية االسم م

 ــــــــــــ 2010 جامعة الملك عبد العزيز جدة مدرس ولي خان تهاني محمد 1

 مبتعثة 2010 جامعة الملك عبد العزيز جدة معيد لينة فوزي متولي 2

 مبتعثة 2010 جامعة الملك عبد العزيز جدة معيد مسفر علي الشمراني هند 3

 مبتعثة 2010 جامعة الملك عبد العزيز جدة معيد فهد عاشور فريدة 4

 

 

 

 

 

 هـ 1441/   1440 :للعام الدراسيبالقسم  اإلداريونو الفنيون ( جدول18) 
 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة المؤهل االسم م

 مدير اإلدارة 15 حاسب آلي –بكالوريوس  محمد محسن الغامدي 1

 مدير مكتب العميد 15 عالقات عامة –بكالوريوس  صالح محمد علي القرني 2

 المستودعات 15 تبريد وتكييف –بكالوريوس  أحمد الغامدي عبد هللا 3

 شؤون الطالب 15 بكالوريوس شريعة سلطان صالح الزهراني 4

 شؤون المالية 9 إدارة عامة –بكالوريوس  محمد حامد الهطيلي 5

 الشؤون التعليمية 7 لغة عربية –بكالوريوس  الزهراني نمتعب عبد الرحم 6

 سكرتير وكيل التطوير 7 عالقات عامة –بكالوريوس  فيصل حضيض السلمي 7

 أمين المستودع 7 عالقات عامة –إعالم  بكالوريوس خالد حضيض السلمي 8

 الوكيل سكرتير 7 بكالوريوس باسم سليمان اليوبي 9

 مدير اإلدارة سكرتير 7 إدارة عامة –بكالوريوس  وائل أحمد الزهراني 10

 االتصاالت اإلدارية 7 بكالوريوس علوم إدارية أحمد خيري محمد سبأ 11

 المستودعات 9 ثانوية تجارية محمد سعد القحطاني 12

 االتصاالت اإلدارية 7 ثانوية عامة سلطان علي الغامدي 13
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 هـ 1441/   1440 :للعام الدراسيبالقسم  اإلدارياتو ( جدول الفنيات19)
 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة المؤهل االسم م

 مديرة اإلدارة 14 سبكالوريو نوف حجاب عائض الجعفري العنزي 1

 مديرة مكتب الوكيلة 12 سبكالوريو فتحية شكري السيد 2

 ومنسقة الدعم الفني مسؤولة الخدمات 7 سبكالوريو كمال طعبد الباسهديل  3

 ومنسقة شؤون الطالبات منسقة الشؤون التعليمية 9 سبكالوريو الغامدي شريفة محمد 4

 ومنسقة القبول والتسجيل منسقة الشؤون التعليمية 9 ماجستير سارة جمال عبد هللا قشالن 5

 منسقة وحدة العالقات واالنشطة 16 سبكالوريو حسن خريشي عبد هللاانوار     6   

 مراسل مكتبي 6 ثانوية صفية صالح علي الزهراني 7

     

 

 

 

  تخدم البرنامجمعامل القسم الحالية التي سوف ( 20)

 اسم المعمل م

  

 السعة )عدد الطالب(

 

 25 )التعليم اإللكتروني( قسم الطالب                                  ختبر الصوتياتم 1

 25  التعليم اإللكتروني() الطالبقسم                             مختبر تقنيات التعليم. 2

 25 التعليم اإللكتروني() الطالبقسم              مختبر تدريب التعليم النموذجي... 3

 33 التعليم اإللكتروني() الطالباتقسم مختبر الصوتيات                                  4

 33 التعليم اإللكتروني() الطالباتقسم                          مختبر تقنيات التعليم.   5

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

 

 

(20) Labs  

Capacity 

(No.of Students) 

  

Labs Name 

 

Item 

25 Phonetics Lab, Student Section (E-Learning) 1 

25 Teaching Technologies Lab, Students Section (E-Learning)  2 

25 Model Education Training Lab, Student Section (E-Learning) 3 

33 Phonetics  Lab, Girls’ Section (E-Learning) 4 

33 Teaching Technologies Lab,  Girls’ Section (E-Learning)  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 
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 المقترح إنشاؤها وال تؤثر على بدء البرنامجمعامل ال( 21)

 اسم المعمل م
 التاريخ المتوقع

 لبدء التشغيل

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

Suggested Labs (21) 

Start Date Labs Name Item 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 
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 المتطلبات الدراسية للدرجة العلمية وفقا  لالئحة( 22)

 ( وقواعدها التنفيذية من الالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة 8يجب االطالع على الحدود الدنيا والقصول للوحدات الدراسية في المادة )

 .زالملك عبد العزي

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

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

 عدد وحدات المقررات اإلجبارية

 

 عدد وحدات المقررات االختيارية

 مقرر حـر مقررات من خارج القسم داخل القسمات من رمقر

30 6 - - 

 عدد الوحدات اإلجمالية المشروع البحثي  عدد وحدات الرسالة أو

5 41 
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  (List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة ( 23)
  االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالةيجب كتابة المقررات مرتبة وفقا للتالي: المقررات اإلجبارية ثم 

 Course Title اسم المقرر  Course Code  رمز ورقم المقرر

 نوع المقرر

Couse type 

 عدد الساعات 

 (No. of Hours) 
 (Prerequisiteالمتطلب السابق )

 English عربي English عربي

ي 
ظر
ن

(T
h

.)
ي  

مل
ع

P
r.

)
)
ي  
ير
سر

(
C

li
n

ic
a
l

)
 

ال
د 
تم
مع

(C
r
e
d

it
s)

 

 English عربي

 البحث العلمي مناهج TAFL 694   694 معرب
Scientific Research 

Methods 
 - - Compulsory 3 - - 3 إجباري/

 مدخل إلى علم اللغة التطبيقي TAFL 600  600 معرب
Introduction to Applied 

Linguistics 
 - - Compulsory 3 - - 3 إجباري/

 - - Compulsory 3 - - 3 إجباري/ Sociolinguistics علم اللغة االجتماعي TAFL 601  601 معرب

 - - Compulsory 3 - - 3 إجباري/ Psycholinguistics علم اللغة النفسي TAFL 602  602 معرب

 طرق تعليم اللغات األجنبية TAFL 603  603 معرب
Foreign Languages 

Teaching Methods  
 TAFL 600  600 معرب Compulsory 3 - - 3 إجباري/

  تعليم عناصر اللغة ومهاراتها TAFL 604  604 معرب
 Teaching Elements and  

Language Skills 
 TAFL 600  600 معرب Compulsory 3 - - 3 إجباري/

 قضايا في تعليم اللغات األجنبية TAFL 605  605 معرب
Issues in Teaching Foreign 

Languages 
 TAFL 603  603 معرب Compulsory 3 - - 3 إجباري/

 TAFL 606  606 معرب
تصميم مواد تعليم اللغات 

 األجنبية

Designing foreign language 

learning materials 
 TAFL 604  604 معرب Compulsory 3 - - 3 إجباري/

 تقييم اللغة واالختبارات TAFL 607  607 معرب
Language Assessment and 

Tests 
 TAFL 604  604 معرب Compulsory 3 - - 3 إجباري/

 TAFL 606  606 معرب Compulsory 3 - - 3 إجباري/ E-learning of Language التعليم اإللكتروني للغة EDET 640 640 تقن

 - - Compulsory - - - 5 إجباري/ Research Project المشروع البحثي TAFL 698  698 معرب
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 (List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة  تابع
 ب أن تكتب المقررات بالترتيب التالي: المقررات اإلجبارية، ثم االختيارية، ثم الرسالة أو المشروع البحثييج 

 Course Title اسم المقرر Course Code رمز ورقم المقرر

 نوع المقرر

Couse type 

 عدد الساعات 

 (No. of Hours) 
 (Prerequisiteالمتطلب السابق )

 English عربي English عربي

ي 
ظر
ن

(T
h

.)
ي  

مل
ع

P
r.

)
)
ي  
ير
سر

(
C

li
n

ic
a

l
)
 

ال
د 
تم
مع

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

 المعجمية وتعليم اللغة TAFL 620  620 معرب
Lexicology and 

Language Teaching 
 TAFL 600  600 معرب Elective 3 - - 3 اختياري/

 TAFL 600  600 معرب Elective 3 - - 3اختياري/  Phonetics علم األصوات TAFL 621  621 عربم

 ألغرال خاصة العربيةتعليم  TAFL 622  622 معرب
Teaching Arabic for 

Specific Purposes 
 TAFL 603  603 معرب Elective 3 - - 3 اختياري/

 التداوليات وتحليل الخطاب TAFL 623  623 معرب
Pragmatics and 

Discourse Analysis 
 TAFL 601  601 معرب Elective 3 - - 3 اختياري/

 النحو الوظيفي تعليم TAFL 624  624 معرب
 Functional Grammar 

Teaching  
 TAFL 604  604 معرب Elective 3 - - 3 اختياري/
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 .المقررات الدراسية ألهداف البرنامجاألهداف من خالل ( جدول تحقيق 24)

 ( فضال  توضع عالمة) واألهداف المرتبطة ببعضها البعض. أمام المقررات 

                

 أهداف البرنامج
 

 رموز وأرقام المقررات 

 سابقا  ( 3أرقام األهداف المذكورة بالبند )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          √  694معرب 

         √   600 معرب

        √    601 معرب

       √     602 معرب

      √      603 معرب

     √       604 معرب

    √        605 معرب

  √          606 معرب

   √         607 معرب

         √   640تقن 

          √  698 معرب

-           

          √  620 معرب

         √   621 معرب

        √    622 معرب

       √     623 معرب

      √      624 معرب

           

           

           

           

           

 



 

 14 

 

(24) Achieving Program Objectives Through Courses.  

 Please Check () the related Courses with Program Objectives. 

Objectives mentioned in item numbers (3) previously 

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

Course Code 

         √ TAFL 694 

        √  TAFL 600 

       √   TAFL 601 

      √    TAFL 602 

     √     TAFL 603 

    √      TAFL 604 

   √       TAFL 605 

  √        TAFL 606 

 √         TAFL 607 

        √  EDET 640  

         √ TAFL 698 

          - 

         √ TAFL 620 

        √  TAFL 621 

       √   TAFL 622 

      √    TAFL 623 

     √     TAFL 624 
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 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

 .وسائل التقويم .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. 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد ساعات 3 العلميالبحث  مناهج  694 معرب

 :األهداف. 1

 :يتوقع من الدارس لهذا المقرر أن يكون قادرا  على

 مناهج البحث العلمي بصورة عامة. وصف -أ

 .بصورة خاصة التطبيقيّة الحديثةاللغويات في بحث المناهج  شرح -ب

 .المهارات األساسية لكتابة البحوث اللغوية التطبيقيةتوضيح  -ت

 .االستفادة من المصادر اإللكترونيّة وتوثيق المعلوماتتطبيق آليات  -ث

 . المحتول العلمي: 2

 .البحث العلمي: المفاهيم والمبادئ •

 .أخالقيات الباحث •

 المفهوم، والخصائص:  ،مفهومهالبحث اللُّغوي التطبيقي:  •

  .مواصفات البحث في اللغة العربية للناطقين بغيرها ومشكالته •

 إجراءات البحث العلمي: مراحل اإلعداد والتنفيذ، والخطة، واختيار المشكلة. •

 .الصدق والثبات •

 النظري، والدراسات السابقة. رالعلمي: اإلطاأدبيات البحث  •

 ، والعناصر، ومواصفات البحث الجيد. مالبحث: المفهومخطط  •

 )التجريبي، المسحي، دراسة الحالة، اإلجرائية....( المناهج البحثية في اللغويات التطبيقية •

 .مجتمع البحث وعيناته •

 .أدوات جمع البيانات: تنظيم البيانات وتحليلها •

 .مناقشة النتائج •

 كتابة تقرير البحث   •

 وسائل التقويم:. 3

 (%30) لمشاركة.ـــ ا

 (%30ـــ التكاليف البحثية والواجبات. )

 (%40) ــــ االختبار التحريري.

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 hours  Research Methodology TAFL 694 
 

1. Objectives: 

The learner of this course is expected to be able to: 

A- Describe scientific research methods in general. 

B- Explain the research methodology in modern applied linguistics in particular. 

C- Explain the basic skills for writing applied language research. 

D- Apply mechanisms of utilizing electronic sources and documenting information. 

2. Topics: 

• Research: concepts and principles. 
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• Researcher Ethics. 

• Applied Linguistic Research: Concept, and Characteristics: 

• Specifications of research in the Arabic language for non-native speakers and its problems. 

• Research procedures: preparation and implementation stages, plan and selection of problem. 

• Validity and reliability. 

• Research literature: Conceptual framework and previous studies. 

• Research plan: concept, elements, and specifications of good research. 

• Research Methods in Applied Linguistics (Experimental, Survey, Case Study, Procedural ...) 

• Research Population and samples. 

• Data collection tools: data organization and analysis. 

• Results Discussion. 

• Writing a research report 
 

3. Assessment Methods: 

Activity. (30%) 

Research costs and assignments. (30%) 

Written test. (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد ساعات 3 مدخل إلى علم اللغة التطبيقي  600 معرب

 

 :األهداف. 1

 يتوقع من الدارس لهذا المقرر أن يكون قادرا  على:

 مفهوم اللغويات التطبيقية ومجاالتها ومصطلحاتها.شرح   -أ

 نظريات اللغويات التطبيقية الحديثة. مناقشة -ب

 تعليم اللغة لغير أبنائها.في خاصة بالبحث اللغوي التطبيقي في اللغة العربية،  وصف -ت

 

 . المحتول العلمي: 2

 ، والمبادئ.المفهوم المصطلح، ،النشأةعلم اللغة التطبيقي:  -

 علم اللغة التطبيقي: أهميته، عالقته بالعلوم اللغوية األخرى. -

 .ت ومفاهيم في اللغويات التطبيقيةمصطلحا -

 وميادينه.مجاالت علم اللغة التطبيقي  -

 التحليل التقابلي وتحليل األخطاء اللغوية. -

 الترجمة -

 أمراض النطق و الكالم . -

 التخطيط اللغوي. -

 صناعة المعاجم. -

 علم اللغة التطبيقي وتعليم وتعلم اللغات. -

 وللناطقين بغيرها. تعليم اللغة ألبنائها -

 

 وسائل التقويم:. 3

 (%30) ـــ المشاركة.

 (%30ـــ التكاليف البحثية والواجبات. )

 (%40) ــــ االختبار التحريري.

 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 hours  Introduction to applied linguistics TAFL 600 

 

1. Objectives: 

The learner of this course is expected to be able to: 

A. Explain the concept of applied linguistics, its fields, and terminology. 

B. Discuss theories of modern applied linguistics. 

C. Describe applied linguistic research in the Arabic language, especially in teaching the language to non-

native speakers. 
 

2. Topics: 

- Applied linguistics: origin, term, concept, and principles. 

- Applied Linguistics: its importance, and its relationship to other linguistic sciences. 

- Terminology and concepts in applied linguistics. 

- Fields and areas of applied linguistics. 

- Cross-sectional and analysis of language errors. 

- Translation 

- Speech impairment. 

- Language planning. 

- Lexicography. 
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- Applied linguistics, language teaching and learning 

- Teaching the language to Native and Non-native speakers. 
 

3. Assessment Methods: 

Activity (30%) 

Research costs and assignments. (30%) 

Written test. (40%)  
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد ساعات 3 علم اللغة االجتماعي  601 معرب

 

 :األهداف. 1

 يتوقع من الدارس لهذا المقرر أن يكون قادرا  على:

 والمصطلحات، والمجاالت، والقضايا المتعلقة بعلم اللغة االجتماعي. المفاهيم،توضيح أهم  -أ

 أثر التخطيط اللغوي في  تطوير استراتيجيات  وأساليب تعليم وتعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها. بيان -ب

 بغيرها.أثرهما في تعليم اللغة العربية للناطقين اللغوية و واالزدواجية أهم مظاهر التعدد اللغوي  شرح -ت

 توضيح آثار ظاهرة التداخل اللغوي على تعليم وتعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها -ث

ربية لتعزيز كفاءة المهنيين القائمين على تعليم اللغة الع ؛التوصيات العلمية البحثية في علم اللغة االجتماعيالنتائج و تفسير -ج

 للناطقين بغيرها.

 

 . المحتول العلمي: 2

 كرية والخلفيات المعرفية لعلم اللغة االجتماعي.المرتكزات الف -

 المجاالت. المفهوم، المصطلح، التأسيس، االجتماعي:علم اللغة  -

 اللغوي.والتعدد  األحادية اللغوية -

  .الثنائية اللغوية واالزدواجية اللغوية -

 السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي وآلياتهما. -

 االجتماعية.المتغيرات اللغوية والمتغيرات  -

 اللغوي.الهجين و االقتراض والتداخل اللغات:احتكاك  -

 واالستراتيجيات اللغوية.مزج اللغات وتعاقب اللغات  التقريبية،اللغات  -

 والهوية.اللغة  -

 تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. االجتماعي فيعلم اللغة  أثر -

 اللغة العربية للناطقين بغيرها.المعطيات الثقافية واالجتماعية والحضارية وتعليم  -

 

 وسائل التقويم:. 3

 (%30ـــ المشاركة. )

 (%30ـــ التكاليف البحثية والواجبات. )

 (%40ــــ االختبار التحريري. )

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None  3 hours  Social linguistics TAFL 601 

1. Objectives: 

The learner of this course is expected to be able to: 

A. Explain the most important concepts, terms, fields, and issues related to social linguistics. 

B. Explain the effect of language planning on developing strategies and methods of teaching and learning 

Arabic for non-native speakers. 

C. Explain the most important aspects of linguistic diversity and linguistic duplication, and their effect on 

teaching Arabic to non-native speakers. 

D. Clarify the effects of linguistic overlap on teaching and learning the Arabic language for non-native 

speakers. 

E. Interpret research findings and scientific recommendations in social linguistics to enhance the 

competence of professionals who teach Arabic to non-native speakers. 
 

2. Topics: 

- The Intellectual Foundations and Cognitive Backgrounds of Social Linguistics. 

- Social linguistics: inception, term, concept, fields. 
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- Monolingual and multilingual. 

- Bilingualism and Linguistic Duplication 

- Language policy and planning and their mechanisms. 

- Linguistic and social variables. 

- Linguistic contact: borrowing and overlapping. Linguistic Hybrid.  

- Approximate languages, mixing languages, succession of languages and language strategies. 

- Language and Identity. 

- The impact of social linguistics on teaching Arabic to non-native speakers. 

- Cultural, social and civilizational facts and teaching of Arabic to non-native speakers. 
 

3. Assessment Methods: 

Activity. (30%) 

Research costs and assignments. (30%) 

Written test. (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد ساعات 3 علم اللغة النفسي  602 معرب

 

 :األهداف. 1

 :يتوقع من الدارس لهذا المقرر أن يكون قادرا  على

 ومصطلحاته، ومجاالته، وموضوعاته.، علم اللغة النفسي توضيح أهم مفاهيم -أ

 النظريات الرئيسة في اكتساب اللغة وتعلمها، وما يتفرع عنها من قضايا. مقارنة -ب

 في تعليم اللغات.  يالنفساللغة أثر علم  تفسير -ت

 . المحتول العلمي: 2

 .، وأهم مصطلحاته ومجاالتهاألخرى م اللغةوعلم اللغة النفسي: مفهومه، وأهميته، وعالقته بعل -

 (.المعرفية، النظرية الوظيفية...النظرية  ،السلوكيةالنظرية ) نظريات اكتساب اللغة األولى -

 .النمو اللغوي والنظريات المفسرة له -

 .العوامل المؤثرة على النمو اللغوي -

 اللغة.العوامل البيولوجية واالجتماعية واللغوية والفروق الفردية التي تؤثر على تعلم  -

  .المقابلة بين اكتساب اللغة األولى والثانية -

 لغوية وتتضمن الكالم والفهم، والقراءة، والكتابة.المعالجة ال -

 .المشكالت واالضطرابات اللغوية -

  .العربية للناطقين بغيرهام اللغة يالمعوقات المتصلة بتعل -

 .للناطقين بغيرها الصعوبات المتصلة بتعلم اللغة العربية -

 .من الناطقين بغيرها دوافع تعلم اللغة العربية -

 

 وسائل التقويم:. 3

 (%30المشاركة. )ـــ 

 (%30ـــ التكاليف البحثية والواجبات. )

 (%40ــــ االختبار التحريري. )

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None  3 hours  Psycholinguistics TAFL 602 

1. Objectives: 

The learner of this course is expected to be able to: 

A- Explain the most important concepts of Psycholinguistics, terminology, fields and topics. 

B- Comparing the main theories in language acquisition and learning, and its sub-issues. 

C- Interpret the impact of Psycholinguistics on language teaching.  
 

2. Topics: 

- Psycholinguistics: its concept, importance, and its relationship to other language sciences, its most 

important terms and fields. 

- Theories of first language acquisition (behavioral theory, cognitive theory, functional theory ...) 

- Linguistic development and the theories explaining it.  

- Factors affecting linguistic development. 

- Biological, social and linguistic factors and individual differences affecting language learning. 

- Comparing between first and second language acquisition. 

- Linguistic processing includes speech, comprehension, reading and writing. 

- Language problems and disorders. 

- Obstacles related to teaching Arabic to non-native speakers. 
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- Difficulties related to learning Arabic for non-native speakers. 

- Motives of non-native speakers to learn Arabic. 

3. Assessment Methods: 
 

Activity. (30%) 

Research costs and assignments. (30%) 

Written test. (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  600 معرب ساعات 3 اللغات األجنبيةطرق تعليم   603 معرب
 

 :األهداف. 1

  :يتوقع من الدارس لهذا المقرر أن يكون قادرا  على

 مفاهيم طرق تعليم اللغات األجنبية ومصطلحاتها. توضيح -أ

 وتعلمها. طرق تعليم اللغات األجنبيّةشرح  -ب

 . وطرق تعليمها وتعلمها اللغةوصف عناصر  -ت

 ، وطرق تدريسها، في إطار يستوعب الجانبين: البحثي الفلسفي والعملي المهاري.اللغوية مهاراتالطرق تعليم  تلخيص -ث

 وتعلمها.  تعليم اللغات األجنبيةصفّّي باستخدام ما تعلمه من طرق تطبيق عملي  -ج

 

 . المحتول العلمي:2

 

أسلوب التدريس، المدخل أو المقاربة في طريقة التدريس، استراتيجية التدريس ، ، التعلمنظريات  تعريف المفاهيم اآلتية :  -

 التدريس.

 اللغات األجنبية. ق تعليم ائطرفي الحديثة  والمناهج النظريات -

 مداخل تعليم اللغات األجنبية. -

 استراتيجيات تعليم اللغات األجنبية. -

 أساليب تعليم اللغات األجنبية. -

 تعليم اللغات األجنبية : الموارد والمناهج التعليمية. -

 ويتعرف على ات األجنبية : تطورها، ميزاتها، عيوبها، وأنواع التدريبات واألنشطة المرتبطة بها،تعليم اللغ ائق طرعرض  -

 .أمثلة تطبيقية على كل طريقة مع المهارات والعناصر

 ومناقشتها داخل الفصل.وفق طرائق واستراتيحيات وأساليب تعليم اللغات األجنبية إعداد دروس نموذجية مصغرة  -

 

 وسائل التقويم:. 3

 (%30ـــ المشاركة. )

 (%30ـــ التكاليف البحثية والواجبات. )

 (%40ــــ االختبار التحريري. )

 

 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

TAFL 600 3 hours  Methods of teaching foreign languages TAFL 603 

1. Objectives: 

The learner of this course is expected to be able to: 

A- Explain the concepts and terminology of the methods of teaching foreign languages. 

B- Explain methods of teaching and learning foreign languages. 

C- Describe the elements of the language and the methods of teaching and learning it. 

D- Summarize the methods of teaching language skills, and the methods of teaching them, within a 

framework that accommodates the two aspects: the philosophical research aspect and the practical skill 

aspect. 

E- A practical, classroom application using the methods of teaching and learning foreign languages. 
 

2. Topics: 

- Definition of the following concepts: learning theories, teaching method, teaching strategy, teaching 

technique, introduction or approach to teaching. 

- Modern theories and approaches in foreign language teaching methods. 

- Foreign Language Teaching Approaches 



 

 24 

- Foreign Language Teaching Strategies. 

- Methods of teaching foreign languages. 

- Teaching foreign languages: educational resources and curricula. 

- Presentation of foreign language teaching methods: their development, features, disadvantages, types of 

training and related activities, and awareness of practical examples of each method with skills and 

elements. 

- Preparing mini model lessons according to the methods, strategies, and techniques of teaching foreign 

languages and discussing them in the classroom. 
 

3. Assessment Methods: 
 

Activity. (30%) 

Research costs and assignments. (30%) 

Written test. (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات المقـــــررعنوان  رمز ورقم المـقرر

  600 معرب ساعات 3 تعليم عناصر اللغة ومهاراتها  604 معرب
 

 :األهداف. 1

 :يتوقع من الدارس لهذا المقرر أن يكون قادرا  على

 والتراكيب(.)األصوات والمفردات وتعلمها  عناصر اللغة وأساليب تعليمطرق توضيح  -أ

 ، والكتابة(. والقراءة ،والتحدث االستماع،)وتعلمها  ويةاللغ مهاراتال تعليمطرق وأساليب شرح  -ب

 ومهاراتها.اللغة  عناصر بتعليمأحدث البحوث والدراسات العلمية المتعلقة  وصف -ت

 ها.، وكيفية عرضها. وإعدادبأنواعها التدريبات والتمارينبناء  -ث

  ناصر اللغوية وتعلمها.باستخدام ما تعلمه من طرق وأساليب تعليم العصفّّي  عملي تطبيق -ج

 اللغوية وتعلمها. المهاراتصفّّي باستخدام ما تعلمه من طرق وأساليب تعليم تطبيق عملي  -ح

 

 . المحتول العلمي:2

 دراسة عناصر اللغة )األصوات والمفردات والتراكيب(. -

 دراسة المهارات اللغوية )االستماع، التحدث، القراءة، والكتابة( -

 تدريس عناصر اللغة ومهاراتها.في األطر العالمية  -

 .ة ومهاراتهااالتجاهات الحديثة في تعليم عناصر اللغ -

اللغوية )االستماع والتحدث والقراءة والكتابة( استنادا إلى األطر العالمية لتعليم اللغات األجنبية )اإلطار  تعلم المهاراتكفايات  -

 األوروبي، واإلطار األمريكي(. 

 ها.مهاراتو اللغة عناصردريس تطرق وأساليب  -

 أنواع التدريبات -

 

 وسائل التقويم:. 3

 

 (%30ـــ المشاركة. )

 (%30ـــ التكاليف البحثية والواجبات. )

 (%40ــــ االختبار التحريري. )

 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

TAFL 600 3 hours  Teaching language elements and skills TAFL 604 

1. Objectives: 

The learner of this course is expected to be able to: 

A- Explain ways and methods of teaching and learning the elements of language (sounds, vocabulary and 

structures). 

B- Explain ways and methods of teaching and learning language skills (listening, speaking, reading and 

writing). 

C- Describe the latest scientific research and studies related to teaching the elements and skills of language. 

D- Produce all kinds of exercises and drills, and how to display them and prepare them. 

E- Practical, classroom application using the methods and techniques of teaching and learning linguistic 

elements. 

F- Practical classroom application using the methods and techniques of teaching and learning linguistic 

skills. 
 

2. Topics: 

- Studying the elements of language (sounds, vocabulary, and structures). 

- Studying language skills (listening, speaking, reading and writing) 
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- International frameworks in teaching language elements and skills. 

- Modern trends in teaching the elements and skills of language. 

- Competencies for learning language skills (listening, speaking, reading and writing) based on 

international frameworks for teaching foreign languages (European framework, American framework). 

- Methods and techniques of teaching language elements and skills. 

- Types of exercises 
 

3. Assessment Methods: 

Activity (30%) 

Research costs and assignments. (30%) 

Written test. (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  603 معرب ساعات 3 األجنبيةقضايا في تعليم اللغات   605 معرب

 

 :األهداف. 1

 :يتوقع من الدارس لهذا المقرر أن يكون قادرا  على

 أحدث اآلراء واالتجاهات في تعليم اللغات األجنبية. شرح -أ

 .األجنبيّة اللغاتتوضيح أوعية النشر المتخصصة وأبرز المؤتمرات العالمية في تعليم  -ب

 اللغات األجنبيّة.تحليل الدراسات الحديثة في تعليم  -ت

 القضايا المستجدة في تعليم اللغات األجنبية. نقد -ث

 

 . المحتول العلمي: 2

 .اللغات األجنبيةفي تعليم  المستجدة االتجاهات -

 .األجنبية تعليم اللغاتفي الوسائل التعليمية  توظيف -

 .اللغات األجنبيةفي تصميم خطط ومناهج تعليم  قضايا -

 اللغوي.إدارة الصف  -

 بين متعلمي اللغات األجنبية وكيفية التغلب عليها. الفروق الفردية  -

 لتدريس اللغات األجنبية.تخطيط ال -

 وسائل التقويم:. 3

 (%30ـــ المشاركة. )

 (%30ـــ التكاليف البحثية والواجبات. )

 (%40ــــ االختبار التحريري. )

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

TAFL 603 3 hours  
Issues related to teaching foreign 

languages 
TAFL 605 

1. Objectives: 

The learner of this course is expected to be able to: 

A- Explain the latest opinions and trends in the teaching of foreign languages. 

B- Point out to specialized publishers and the most prominent international conferences on foreign 

language instruction. 

C- Analysis of recent studies on teaching of foreign languages. 

D- Criticizing emerging issues in teaching foreign languages. 
 

2. Topics: 

- New trends in teaching foreign languages. 

- Using teaching aids to teach foreign languages. 

- Issues in designing foreign language teaching plans and curricula. 

- Language Class Management. 

- Individual differences between foreign language learners and how to overcome them. 

- Planning to teach foreign languages. 

3. Assessment Methods: 

Activity (30%) 

Research costs and assignments. (30%) 

Written test. (40%)  
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  604 معرب ساعات 3 مواد تعليم اللغات األجنبية تصميم  606 معرب

 

 :األهداف. 1

 :يتوقع من الدارس لهذا المقرر أن يكون قادرا  على

 مواد تعليم اللغات األجنبية.والمصطلحات المتعلقة ب توضيح المفاهيم -أ

 وصف أهداف مواد تعليم اللغات األجنبية. -ب

 .األجنبية في ضوء المعايير العالمية لتعليم اللغاتوسماتها.  مواد تعليم اللغات األجنبيةشرح خصائص  -ت

 .األجنبية ، وتقويمها. في ضوء المعايير العالمية لتعليم اللغاتاللغات األجنبيةتعليم  تحليل مواد -ث

 .األجنبية المعايير العالمية لتعليم اللغات في ضوءاللغات األجنبية وتقويمها، وطرح آليات تطويرها تعليم  موادنقد  -ج

 عايير العالمية لتعليم اللغات األجنبية.اللغة العربية لغة أجنبية تتفق مع الممواد لتعليم  تصميم -ح

 . المحتول العلمي: 2

 المنهج والمقرر: )تعريفة، خصائصه، أسسه، مذاهبه، مكوناته(. -

 مـوقع الكتاب المدرسي في العمـلية التعليمية. -

 .ات األجنبيةالثقافة في كتب تعليم اللغ -

 ها.غيرلناطقين بلالسالسل في تعليم اللغة العربية الكتب و -

 الكتاب وبنائه. تصميمأسس  -

 كتاب الطالب. -

 معالجة المهارات اللغوية في كتاب الطالب. -

 تقديم العناصر اللغوية في كتاب الطالب. -

 .ات األجنبيةالتدريبات في كتب تعليم اللغ -

 .كتب تعليم اللغات األجنبيةالسمات الفنية إلخراج  -

 تطبيقية(.)مهمة  ة العربية للناطقين بغيرهاتقويم كتب تعليم اللغ -

 مقررات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.مواد و تصميماألسس الحديثة في  -

 

 وسائل التقويم:. 3

 (%30ـــ المشاركة. )

 (%30ـــ التكاليف البحثية والواجبات. )

 (%40ــــ االختبار التحريري. )

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

TAFL 604 3 hours  
Designing foreign language learning 

materials 
TAFL 606 

 

1. Objectives: 

The learner of this course is expected to be able to: 

A- Explain concepts and terminology related to foreign language teaching materials. 

B- Describe the goals of foreign language learning materials. 

C- Explain the characteristics and features of foreign language teaching materials, in light of international 

standards for teaching foreign languages. 

D- Analyzing and evaluating foreign language teaching materials, in light of international standards for 

teaching foreign languages. 

E- Criticizing and evaluating foreign language teaching materials, and putting forward mechanisms for 

their development in light of international standards for teaching foreign languages. 

F- Designing materials for teaching Arabic as a foreign language in accordance with international standards 

for teaching foreign languages. 
 

2. Topics: 
 

- The curriculum and course: (Definition, characteristics, bases, principles, components). 
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- The location of the textbook in the educational process. 

- Culture in foreign language learning books. 

- Books and series in teaching Arabic to non-native speakers. 

- The bases of book design and production. 

- Student’s Book. 

- Addressing language skills in the student's book. 

- Presenting the linguistic elements in the student's book. 

- Exercises in foreign language teaching books. 

- Technical features of production of foreign language teaching books. 

- Evaluating books of teaching Arabic to non-native speakers (practical task). 

- Modern principles in designing Arabic language teaching materials and courses for non-native speakers. 

 

3. Assessment Methods: 
 

Activity (30%) 

Research costs and assignments. (30%) 

Written test. (40%)  
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 متطلب سابق عدد الوحدات المقـــــررعنوان  رمز ورقم المـقرر

  604 معرب ساعات 3 تقييم اللغة واالختبارات  607 معرب

 

 :األهداف. 1

 :يتوقع من الدارس لهذا المقرر أن يكون قادرا  على

 مفاهيم قياس الكفايات اللغوية، وأساليبه وأدواته. شرح -أ

ات وفق المعايير العالمية الختبار وأسس بنائها وتقويمها وتطويرهاا وأنواعه ات األجنبيةخطوات تصميم اختبارات اللغ توضيح -ب

 اللغات األجنبية .

 .جنبيةلغات األالعالمية الختبارات الفي ضوء المعايير  اللغات األجنبيّةتحليل نماذج من اختبارات  -ت

 األجنبية. اتلغالختبارات ال بناء اختبارات لغوية )للغة العربية لغة أجنبية( في ضوء المعايير العالمية -ث

 

 . المحتول العلمي: 2

 مجاالته(-أنواعه-شروطه-مفهوم التقويم وأهميته-مستويات القياس-القياس والتقويم اللغوي )مفهوم القياس وأسسه -

 أنواعها ووظائفها(-أهميتها في تعليم اللغة-أهدافها-االختبارات اللغوية )نشأتها -

المهارية( والمعايير -الوجدانية-ئل قياسها استنادا إلى األهداف )المعرفيةتصميم االختبارات اللغوية وأسس إعدادها ووسا -

 والمؤشرات.

طرق إعداد وتقويم -كتابة التعليمات بشكل واضح-تحديد مستويات األسئلة-وضع الخطة العامة للمحتوى-)تحديد األهداف -

 متعدد....(األسئلة المختلفة: المقالي، الموضوعي، الخطأ والصواب، االختيار من 

-بيقسهولة التط-عدالة توزيع الدرجات-تنوع األسئلة-الوضوح-الموضوعية-الثبات-معايير تقييم االختبار الجيد )الصدق -

عامل م-معامل السهولة والصعوبة-رخص التكلفة المادية-تحقيق الهدف من االختبار-السرية-الشفافية-انعكاسية االختبار

 (-فعالية البدائل-التمييز

 كتابة(-قراءة-كالم-قياس المهارات اللغوية للناطقين بغير العربية )استماعاختبار  -

 التراكيب(-المفردات–اختبار قياس العناصر اللغوية للناطقين بغير العربية )األصوات  -

 مستقبلها( –مشكالت إدارتها -سلبياتها-إيجابياتها-االختبارات المحوسبة )أنواعها -

 القائم على المهام ....( التقويم-الذاتيأنواع التقويم البديل )مثل: التقويم  -

 دور اإلحصاء وأهميته في عمليتي التقويم والقياس -

 تحليل نماذج عالمية الختبارات اللغات للناطقين بغيرها ومناقشة معايير بنائها  -

 

 وسائل التقويم:. 3

 (%30ـــ المشاركة. )

 (%30الواجبات. )ـــ التكاليف البحثية و

 (%40ــــ االختبار التحريري. )

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

TAFL 604 3 hours  Language and tests evaluation TAFL 607 
 

1. Objectives: 
 

The learner of this course is expected to be able to: 

A- Explain the concepts of measuring language competencies, its methods and tools. 

B- Explain the steps for designing foreign language tests, their types, and the basis for building, evaluating, 

and developing them according to international standards of foreign language tests. 

C- Analyzing examples of foreign language tests in light of international standards for foreign language 

tests. 
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D- Building language tests (Arabic as a foreign language) in light of international standards of foreign 

language tests. 
 

2. Topics: 

- Linguistic measurement and evaluation (concept of measurement and its bases - levels of measurement - 

the concept of evaluation and its importance - conditions - types - fields) 

- Language tests (origin, goals, their importance in language teaching, types and functions) 

- Designing language tests, the basis for preparing them and means of measuring them based on the goals 

(cognitive-emotional-skill), standards and indicators. 

- (Setting goals - setting a general plan for the content - setting levels of questions - writing instructions 

clearly - methods for preparing and evaluating the different questions: essay question, thematic, true and 

false, multiple choice ....) 

- Criteria for evaluating a good test (validity - reliability - objectivity - clarity - diversity of questions - 

fairness of distribution of grades - ease of application - reflectivity of the test - transparency - confidentiality 

- achieving the goal of the test - cheap financial cost – facility and difficulty index - discrimination index 

- effectiveness of alternatives - ) 

- A test of measuring language skills for non-Arabic speakers (listening - speaking - reading - writing) 

- Test of the measurement of linguistic elements for non-Arabic speakers (sounds - vocabulary - structures) 

- Computerized tests (types – advantages – disadvantages - management problems - their future) 

- Types of alternative evaluation (such as: self-evaluation - task-based evaluation ....) 

- The role of statistics and its importance in the evaluation and measurement processes 

- Analyzing global examples of language tests for non-native speakers and discussing the criteria for 

building them. 
 

3. Assessment Methods:  

Activity (30%) 

Research costs and assignments. (30%) 

Written test. (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  606 معرب ساعات 3 التعليم اإللكتروني للغة  640تقن 
 

 . األهداف:1

 يتوقع من الدارس لهذا المقرر أن يكون قادرا  على:

 شرح مفاهيم التعليم اإللكتروني ومصطلحاته في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.  -أ

 توضيح أهمية التعليم اإللكتروني وتطبيقاته في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.   -ب

 توضيح معايير تصميم الوحدات والتدريبات اللغوية المحوسبة وتطبيقها على تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. -ت

 لعربية للناطقين بغيرها.توضيح معايير تصميم االختبارات اللغوية المحوسبة في مجال تعليم اللغة ا -ث

 إعداد الدروس التعليمية اللغوية اإللكترونية في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. -ج

 تفعيل التكنولوجيا في تعليم المهارات اللغوية وتدريسها للناطقين بغيرها، وذلك بتصميم وإنتاج أنشطة تعلم. -ح

 تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتعلمها.تطوير مواقف إيجابية تجاه التعليم المدمج في  -خ

 

 . المحتول العلمي: 2

 أنماطه.-استراتيجياته -أشكاله  –أنواعه  –التعليم اإللكتروني: نشأته  -

 دراسة المصطلحات المتعلقة بذلك.-تكنولوجيا التعليم وتعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها: استخدام التقنيات الحاسوبية -

 ر المهارات التقنية: أدواتها واستكشاف سبل استخدامها في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.تطوي -

 المواقع اإللكترونية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتعلمها.-استراتيجيات التقييم التقني: البرمجيات التعليمية  -

 عليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتعلمها.مبادئ الممارسات التربوية في التعلم المدمج في ت -

 التصاميم التدريسية اإللكترونية ألهم نظريات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتعلمها.  -

 البرمجيات التقنية األساسية في تعليم اللغات األجنبية. -

 بغيرها، وبيئات التعليم اإللكتروني. المنصات والبرامج التقنية الحديثة في تعليم اللغة العربية للناطقين -

 البحوث التطبيقية اإلجرائية على أهم البرمجيات التقنية التعليمية في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتعلمها.  -

 . وسائل التقويم:3

 (%30ـــ المشاركة. )

 (%30ـــ التكاليف البحثية والواجبات. )

 (%40)ــــ االختبار التحريري. 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

TAFL 606 3 hours  Language E-learning  EDET  640 
 

1. Objectives: 

The learner of this course is expected to be able to: 

A- Explain e-learning concepts and terminology in teaching Arabic to non-native speakers. 

B- Explain the importance of e-learning and applications thereof in teaching the Arabic language to non-

native speakers. 

C- Clarify the standards for designing computerized language units and exercises and applying them to 

teaching Arabic to non-native speakers. 

D- Explain the standards for designing computerized language tests in the field of teaching Arabic to non-

native speakers. 

E- Prepare electronic linguistic educational lessons in the field of teaching Arabic to non-native speakers. 

F- Activate technology in learning language skills and teaching them to non-native speakers, by designing 

and producing learning activities. 

G- Develop positive attitudes towards blended learning in teaching Arabic to non-native speakers and 

learning it. 

 
 

2. Topics: 

- E-learning: origins - types - form - strategies - patterns. 

- Educational technology and learning Arabic for non-native speakers: the use of computer technologies - 

studying the terms related to that. 

-  Technical skills development: their tools and exploring ways to use them in teaching Arabic to non-

native speakers. 

- Technical assessment strategies: educational software - websites for teaching Arabic to non-native 

speakers and learning it. 

- Principles of educational practices in blended learning in the field of teaching Arabic to non-native 

speakers and learning it. 

- Electronic instructional designs for the most important theories of teaching Arabic to non-native speakers 

and learning it. 

- The basic technical software for teaching foreign languages. 

- Modern technical platforms and programs in the field of teaching Arabic to non-native speakers, and e-

learning environments. 

- Procedural applied research on the most important educational technical software in the field of teaching 

Arabic to non-native speakers and learning it. 

 

3. Assessment Methods: 

Activity (30%) 

Research costs and assignments. (30%) 

Written test. (40%) 
 



 

 34 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  600 معرب ساعات 3 المعجمية وتعليم اللغة  620 معرب
 

 :األهداف. 1

 :يتوقع من الدارس لهذا المقرر أن يكون قادرا  على

 الصناعة المعجمية.بالمعجمية و شرح المفاهيم والمصطلحات المتعلقة -أ

 المدارس المعجميّة المختلفة. توضيح ألهم -ب

 وصف المبادئ األساسية لصناعة المعاجم بأنواعها. -ت

 المقارنة بين المعاجم بأنواعها. -ث

 اللغويّة الملحقة بكتب تعليم اللغة العربيّة للناطقين بغيرها.تحليل المسارد  -ج

 .المحتول العلمي: 2

 المعجم: التعريف بصناعة المعجم ووظائفه. -

 المعاجم العربية: بدايتها وتطورها التاريخي. -

 الترتيب األلفبائي. مدارس المعاجم العربية: معاجم المعاني، معاجم القافية، معاجم األبنية، معاجم الترتيب الصوتي، معاجم -

 العالقة بين المعجم وعلوم اللغة األخرى. -

 المبادئ األساسية في صناعة المعجم: تمهيد وسرد ألهم القضايا: -

o .جمع المادة وتحديد المصادر 

o .اختيار الوحدات المعجمية، وتأليف المداخل وترتيبها 

o .دراسة األصول االشتقاقية واالستعمال 

o صرفية.عرض المعلومات النحوية وال 

o المعارف الموسوعية 

o .المصطلحات العلمية 

 صناعة المعجم اآللي: صعوبات وتحديات. -

 المعاجم الخاصة، خصوصاً المعاجم العربية المخصصة للناطقين بغيرها. -

للغوية اأهمية المعاجم في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، خصوصاً في العالقة بين استعمال المعجم واكتساب المهارات  -

 للمتعلمين.

 

 وسائل التقويم:. 3

 

 (%30ـــ المشاركة. )

 (%30ـــ التكاليف البحثية والواجبات. )

 (%40ـــ االختبار التحريري. )

 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

TAFL 600 3 hours  Lexicography and language teaching TAFL 620 
 

1. Objectives: 

The learner of this course is expected to be able to: 

A - Explain concepts and terms related to lexicon and lexicography.  

B - Outline the most important different lexical schools  

C- Describe the basic principles of lexicography.  

D- Comparing dictionaries of all kinds  

E- Analyzing the language glossaries annexed to books of teaching Arabic to non-native speakers.    

2. Topics: 

- A dictionary: Definition of lexicography and its functions  

- Arab dictionaries: Their beginning and historical development.  

- Arab dictionaries schools: dictionaries of meanings, rhyme dictionaries, structure dictionaries, phoneme 

dictionaries, alphabetical dictionaries. 
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- The relationship between the dictionary and other language sciences. 

- Basic principles of  Lexicography : introduction and narration of the most important issues: 

- Collecting material and identifying sources. 

- Selection of lexical units, authoring and arranging entries. 

- Study the derivative principles and usage. 

- Displaying grammatical and morphological information. 

- Encyclopedic knowledge 

- Scientific terms. 

- Production of automated dictionary: difficulties and challenges. 

- Special dictionaries, especially Arabic dictionaries for non-native speakers. 

- The importance of dictionaries in teaching Arabic to non-native speakers, especially in the relationship 

between the use of the dictionary and  learners’ acquisition of language skills.  

 

3. Assessment Methods: 
 

Activity (30%) 

Research costs and assignments. (30%) 

Written test. (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  600 معرب ساعات 3 علم األصوات  621 معرب
 

  ــ األهداف 1

 :يتوقع من الدارس لهذا المقرر أن يكون قادرا  على

 مبادئ علم األصوات ومفاهيمه.  شرح -أ

 المصطلحات الصوتيّة.  توضيح -ب

 األخرى وتوظيف ذلك في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. تحليل عالقة علم األصوات بالعلوم -ت

 

 . المحتول العلمي: 2

 علم األصوات وأهميته وفروعه ومراحل تطوره وعالقته بالعلوم األخرى.  -

 جهاز النطق وتقسيم األصوات من حيث المخارج والصفات. -

 األخطاء الشائعة في النطق. -

 الصعوبات التي تواجه متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها وأساليب معالجتها.  -

 الدراسات المعملية الصوتية، وأهم البرامج الحاسوبية الحديثة في الدراسات الصوتية.  -

 عناصر ومستويات التشكيل الصوتي: الصوت اللغوي )الفونيم(، المقطع الصوتي. -

 النبر والتنغيم، والمماثلة والمخالفة. ظواهر صوتية في التشكيل الصوتي: -

 

 وسائل التقويم:. 3

 (%30ـــ المشاركة. )

 (%30ـــ التكاليف البحثية والواجبات. )

 (%40ــــ االختبار التحريري. )

 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

TAFL 600 3 hours  Phonology  TAFL 621 

 

1. Objectives: 

The learner of this course is expected to be able to: 

A- Explain the principles and concepts of phonology. 

B- Explain phonetic terms. 

C- Analyze the relationship of phonology with other sciences and employ this in teaching Arabic to non-

native speakers. 
 

2. Topics: 
 

- Phonology, its importance, branches, stages of development and its relationship to other sciences. 

- Pronunciation system and division of sounds in terms of articulation and characteristics. 

- Common pronunciation errors. 

- The difficulties faced by non-native Arabic learners and methods of dealing with them. 

- Phonological laboratory studies and the most important modern computer programs in phonological studies. 

- Elements and levels of phonological modulation: phoneme, audio track. 

- Phonological phenomena in phonological formation: intonation, toning, analogy, and dissent. 
 

3. Assessment Methods: 

Activity (30%) 

Research costs and assignments. (30%) 

Written test. (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  603 معرب ساعات 3 ألغرال خاصة العربيةتعليم   622 معرب

 

  ــ األهداف 1

 :يتوقع من الدارس لهذا المقرر أن يكون قادرا  على

 تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة، وتاريخه وأهميته، وأدواته. شرح مفهوم -أ

 إعداد وحدات تعليمية في هذا المجال.ولألغراض العامة،  هاتعليموتعليم اللغة العربية ألغراض خاصة  تعريف الفرق بين -ب

 موضوعات خاصة بتعليم اللغة العربيّة ألغراض خاصة.من خالل  التطبيق العملي -ت

 

 . المحتول العلمي: 2

 ألغراض خاصة. مفهوم تعليم اللغة -

 الفرق بين تعليم اللغة ألغراض خاصة، وتعليمها ألغراض عامة )اللغة للحياة(. -

 المتعلمين وأغراضهم الخاصة وأنواعها.حاجات  -

 مشكالت تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة. -

 مهارات اللغة األساسية والفرعية في برامج تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة. -

 طرائق تدريس اللغة العربية ألغراض خاصة واختيار استراتيجيات التدريس المناسبة. -

 ي برامج تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة.معاير اختيار المواد التعليمية ف -

 إعداد مقررات اللغة العربية ألغراض خاصة وتصميمها. -

 التقويم والتقييم في برامج تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة. -

 نماذج وتجارب تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة. -

 تطبيقات في تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة. -

 

 التقويم:وسائل . 3

 (%30ـــ المشاركة. )

 (%30ـــ التكاليف البحثية والواجبات. )

 (%40ــــ االختبار التحريري. )

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

TAFL 603 3 hours  Teaching Arabic for special purposes TAFL 622 

 

1. Objectives: 

The learner of this course is expected to be able to: 

A- Explain the concept of teaching Arabic for special purposes, its history, importance, and tools. 

B- Show the difference between teaching Arabic for special purposes and teaching it for general purposes, and 

preparing educational units in this field.  

C- Practical application through subjects related to teaching Arabic for special purposes. 

 
 

2. Topics: 
 

- The concept of teaching a language for special purposes. 

- The difference between teaching a language for special purposes and teaching it for general purposes 

(language for life). 
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- Learners' needs, special purposes and types. 

- Problems of teaching Arabic language for special purposes. 

- Basic and subsidiary language skills in programs of teaching Arabic for special purposes. 

- Methods of teaching Arabic for special purposes and selection of appropriate teaching strategies. 

- Criteria for selecting educational materials in programs of teaching Arabic for special purposes.  

- Preparing and designing Arabic language courses for special purposes. 

- Evaluation and assessment in programs of teaching Arabic for special purposes. 

- Samples and experiences of teaching Arabic for special purposes.  

- Applications of teaching Arabic for special purposes. 

 

3. Assessment Methods: 

Activity (30%) 

Research costs and assignments. (30%) 

Written test. (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  601 معرب ساعات 3 التداوليات وتحليل الخطاب  623 معرب
 

  ــ األهداف 1

 يتوقع من الدارس لهذا المقرر أن يكون قادرا  على:

 .ومصطلحاتها وموضوعاتها التداوليات توضيح مفهوم -أ

 .تحليل الخطاب، ومصطلحاته وموضوعاته توضيح مفهوم -ب

  وصف تاريخي للتداوليات وتحليل الخطاب. -ت

 .مة للغة العربية للناطقين بغيرهاعلى نصوص تعلي –تحليل خطاب تطبيقي -دراسة تطبيقية إعداد  -ث

 .فادة منها في تعليم اللغة العربية للناطقينالتداولية وكيفية اإلب المقاربات مناقشة اسالي-دراسة تطبيقية   إعداد -ج

 في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. التداوليات وتحليل الخطاب توظيف -ح

 . المحتول العلمي: 2

 مصطلحات ومفاهيم   التداولية:  -

 الغربيوالفكر في التراث اللغوي العربي المرجعية الفكرية التاريخية التداولية:  -

 بعض الظواهر التداولية   دراسة وتحليل التداولية:الظواهر  -

 دراسة اآللية المنهجية النقدية واللسانية في تحليل الخطاب وقراءة النصالتداولية: الضوابط  -

 االستلزام الحواري –القول  متضمنات-نظرية المالئمة  –الفعل الكالمي التداولية: مباحث في  -

 عالقة الخطاب التداولية وأهميته في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها -غة العربية للناطقين بغيرها التداولية وتعليم الل -

 تحليل الخطاب التداولي مناهج-ومناهج البحث  ةالتداولي -

ي تعليم اللغة نه فمن بعض العلوم المعرفية في تحليل الخطاب التداولي واالستفادة م االفادة-المقاربة التداولية والعلوم المعرفية  -

   بغيرها.العربية للناطقين 

 للناطقين بغيرها   للغة العربية نصوص تعليمةعلى  –خطاب تطبيقي  تحليل-دراسة تطبيقية  –الضوابط التداولية  -

بية للناطقين العرفادة منها في تعليم اللغة ب المقاربات التداولية وكيفية اإلاسالي مناقشة-تطبيقية دراسة  –الضوابط التداولية  -

   .بغيرها

 ج لبعض التجارب ذنما -مجال تعليم اللغات  الخطاب فيتجارب توظيف التداولية وتحليل  -

 

 وسائل التقويم:. 3

 (%30ـــ المشاركة. )

 (%30ـــ التكاليف البحثية والواجبات. )

 (%40ــــ االختبار التحريري. )

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

TAFL 601 3 hours  Pragmatics and  discourse  analysis TAFL 623 

 

1. Objectives: 

The learner of this course is expected to be able to: 

A- Explain the concept of Pragmatics, their terms, and topics. 

B- Explain the concept of discourse analysis, its terminology and topics. 

C- A historical description of Pragmatics and discourse analysis. 

D - Preparing an applied study - Applied Discourse Analysis - on educational texts of Arabic language for non-

native speakers.  

E- Preparing an applied study - discussing methods of Pragmatics approaches and how to benefit from them in 

teaching Arabic to non-native speakers. 

F- Employing Pragmatics and discourse analysis in teaching Arabic to non-native speakers.  

 

2. Topics: 
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Pragmatics : Terminology and Concepts  

Pragmatics : Historical intellectual reference in Arab linguistic heritage and Western thought 

-  Pragmatics phenomena: study and analysis of some Pragmatics phenomena 

-  Pragmatics phenomena Controls: A Study of the Critical and Linguistic Methodological Mechanism in Speech 

Analysis and Text Reading 

-  Pragmatics themes: verbal act - the theory of relevance - the implicit - conversational implication. 

- Pragmatics and teaching Arabic to non-native speakers - the relationship of Pragmatics discourse and its importance 

in teaching Arabic to non-native speakers 

-  Pragmatics and Research Methods - Methods of Analysis of  Pragmatics Discourse 

- The  Pragmatics  approach and cognitive sciences - benefiting from some cognitive sciences in analyzing the 

Pragmatics  discourse and benefiting from it in teaching Arabic to non-native speakers.  

-  Pragmatics Controls - An Applied Study - Applied Discourse Analysis – involving educational texts of Arabic for 

non-native speakers. 

-  Pragmatics controls - an applied study - discussion of methods of Pragmatics approaches and how to benefit from 

them in teaching Arabic to non-native speakers. 

- Experiences of using  Pragmatics and discourse analysis in the field of language teaching - Examples of some 

experiences 

 

3. Assessment Methods: 

Activity (30%) 

Research costs and assignments. (30%) 

Written test. (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  604 معرب ساعات 3 النحو الوظيفي عليمت  624 معرب

 

  ــ األهداف 1

 :المقرر أن يكون قادرا  علىيتوقع من الدارس لهذا 

 ومصطلحاته. النحو الوظيفي توضيح مفهوم -أ

 وبين علم النحو. النحو الوظيفي الفرق بين -ب

 بالكفاية النحوية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. تعليمية النحو الوظيفي ربط -ت

 النحو الوظيفي. تعليمفي تعليمية تحليل دروس ووحدات  -ث

 بإعداد خطط درسية لتعليم النحو الوظيفي.التطبيق العملي  -ج

   

 . المحتول العلمي: 2

 مراجعات في أبواب النحو -

 علم النحو والنحو الوظيفي: المفهوم واألهمية. -

ً  تعليمأسس  -  .النحو وظيفيا

 مفردات علم النحو حسب ترتيب كتب النحو. -

 التراكيب النحوية وظيفياً. تعليمإعداد مصفوفة  -

 .ضوعات النحويةكيفية تعليم المو -

 مشكالت الكفايات النحوية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها. -

 أهم مراجع النحو. -

 .النحو تعليمكتب أهم  -

 التراكيب النحوية تعليمتحليل دروس ووحدات في  -

 

 وسائل التقويم:. 3

 (%30ـــ المشاركة. )

 (%30ـــ التكاليف البحثية والواجبات. )

 (%40التحريري. )ــــ االختبار 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

TAFL 604 3 hours  Teaching Functional grammar TAFL 624 

 

1. Objectives: 

The learner of this course is expected to be able to: 

A- Explain the concept of functional grammar and its terminology. 

B- The difference between functional grammar and grammar. 

C- Linking education of functional grammar with the grammatical competence in teaching Arabic to non-native 

speakers. 

D- Analysis of lessons and educational units in the field of teaching functional grammar. 

E- Practical application by preparing study plans for teaching functional grammar. 

 

2. Topics: 
 

- Reviews in Grammar sections 

- Syntax and functional grammar: concept and importance. 

- Basics of teaching grammar functionally. 

- Vocabulary of grammar, according to the order set by grammar books. 

- Preparing a matrix for teaching syntactic structures functionally. 
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- How to teach grammatical topics. 

- Grammatical competency problems among non-native Arabic learners. 

- The most important grammar references. 

 

- The most important grammar books. 

- Analysis of lessons and units in the teaching of grammatical structures 

 

3. Assessment Methods: 
 

Activity (30%) 

Research costs and assignments. (30%) 

Written test. (40%) 
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 تعليق القسم على آراء المحكمين المرشحين من قبل القسم ( 26)

 ترفق صورة إلكترونية بجودة عالية من تقريري المحكمين المرشحين من قبل القسم في نهاية هذا البند داخل الملف اإللكتروني 

 المرشح من قبل القسم األولالمحكم 

  االســــــــــــــــم

  ة ـــالمرتبة العلمي

  التخصص الدقيق

  الجــــــــــامعــة

 الدولي المحكم ملحوظاتما تم حيال 
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 قبل القسم:من تقارير محكمي البرنامج المرشحين من  صورة إلكترونية بجودة عاليةترفق هنا في هذه الصفحة 

 

 

 المرشحين من قبل القسمتابع تعليق القسم على آراء المحكمين 

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

 المحكم الثاني المرشح من قبل القسم 

  االســــــــــــــــم

  ة ـــالمرتبة العلمي

  التخصص الدقيق

  الجــــــــــامعــة

 المحكم ملحوظاتما تم حيال 

 



 

 45 

 

  

 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 

  االســــــــــــــــم

  ة ـــالمرتبة العلمي

  التخصص الدقيق

  الجــــــــــامعــة

 الدولي المحكم ملحوظاتما تم حيال 

 



 

 46 

 

 
 المحكمين الدوليين للبرنامج من قبل عمادة الدراسات العليا.من تقارير  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 

  االســــــــــــــــم

  ة ـــالمرتبة العلمي

  التخصص الدقيق

  الجــــــــــامعــة

 الدولي المحكم ملحوظاتما تم حيال 
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 الرد على تقرير المحكمين الخارجين

بداية نشكر األستاذين المحكمين الفاضلين على جهودهم المبذولة في تحكيم البرنامج ويتضح من 
تقريريهما اإلعجاب الواضح بالبرنامج ورصانة بنائه وتصميمه؛ حيث لم يرد إال مالحظتين على سبيل 
االقتراح وليس اإللزام، ونوضحهما في الجدول اآلتي مع الرد على مالحظاتهم من قبل لجنة إعداد 

 البرنامج في المعهد:
 . لناطقين بغيرها بالمقررات والمشروع البحثياستحداث برنامج ماجستير تعليم اللغة العربية ل : اسم البرنامج

 . معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها : الكلية

 جدول بالرد على بعض الملحوظات واإلجراء المتخذ

 اإلجراء الرد على مالحظات المحكمين مالحظات المحكمين م

1 

من الواضح أّن البرنامج 
مصّمٌم لتعليم اللغة الثانية 

ح هنا أقتر كلغة أجنبّية، ومن 
تغيير العنوان إلى: تعليم 
اللغة العربية كلغة أجنبّية 

(TAFL:وذلك لآلتي ،) 
أواًل: ألنَّ هذه المنطقة 
تعرف، بشكل عام، في 
األوساط األكاديمية بهذا 

 االسم.
ثانيًا: ألنَّ الغموض في 
العنوان بشكله الحالي 

 سيزول.

إن البرنامج مصمٌم لتعليم العربية 
انية ا بوصفها لغة ثللناطقين بغيره

وليست لغة أجنبّية، ذلك أن معظم 
الباحثين في هذا الميدان يعرفون 
اللغة األجنبّية بأّنها لغة غير 

مستخدمة على نطاق واسع في 
السياق االجتماعي المباشر 

للمتعّلمين، كتعّلم اللغة اإلنجليزّية 
في العالم العربي، أو في فرنسا، 

 ل.و هذا فيما يتعّلق بالسبب األ
أما السبب الثاني فإّنه بتحرير 

 foreignمصطلح اللغة األجنبّية 
language الغموض. يزول 

اإلبقاء على العنوان 

 كما هو

2 

الثناء على التوازن الواضح 
في الجانبين النظري 

والتطبيقي في البرنامج، 
ولكن يقترح أن يكون 

ين البرنامج ب نعتقد أن التوازن في

الجانب النظري وتطبيقي مهم جدا 

لمن أراد التسجيل في البرنامج 

اإلبقاء على التوزان 

بين الجانبين 

النظري والتطبيقي 



 

 57 

التركيز على الجانب 
 التطبيقي أكثر.

ولكن سيكون هناك تركيز في 

تدريس المساقات على الجانب 

التطبيقي من خالل المشاريع 

واألبحاث التي سيطلبها األساتذة 

 من الطالب في كل مساق.

ليعطي هو،  كما

البرنامج قوة أكبر، 

يكون أكثر إقناعًا و 

للطالب؛ بخاصة 

أنه برنامج 

ماجستير وليس 

 برنامج دكتوراه.
 

 واقبلوا فائق التقدير واالحترام
 


