
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دليل برانمج دبلوم اللغة العربية للناطقات بغريها

 مبعهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها
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  الطالبة: عزيزيت
، وأنمل أن تكون رحلتك دبلوم تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها برانمجيف نرحب بك      

 .جناز والفائدةالدراسية مليئة ابإل
 وسيساعدِك هذا الدليل يف التعرف على الربانمج الذي تدرسينه.     
 

 برانمج دبلوم اللغة العربية للناطقات بغريها
 

 نبذة عن املعهد:
العربية للناطقات بغريها يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن بتاريخ مت إنشاء معهد تعليم اللغة     
بناًء على موافقة خادم احلرمني الشريفني امللك عبد هللا بن عبدالعزيز آل ، هـ1433 /12 /19

 هـ28/9/1431اتريخ و  م ب/7013التوجيه الربقي الكرمي رقم وفق اليت متت - رمحه هللا-سعود 
، ومنذ ذلك الوقت حرص القاضي ابملوافقة على إنشاء املعهد جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 اثنية. املعهد على أن يكون صرحاً علمياً مميزاً يف تعليم اللغة العربية لغةً 
  :رؤية املعهد

 منارة عاملية رائدة يف تعليم وتعلم اللغة العربية لغة اثنية     
 رسالة الربانمج:

أتهيل خرجيات متمكنات من مهارات اللغة العربية بوصفها لغة اثنية، خدمة للتنوع الثقايف      
 وتعزيزا للثقافة العربية اإلسالمية، يف بيئة تعليمية متطورة تقنيا.

  
 
 



 

 
 

  :أهداف الربانمج
 وكتابة.إ كساب اخلرجيات مهارات اللغة العربية الفصيحة وعناصرها؛ استماعا وحتداث وقراءة  -1
 متكني اخلرجيات من ممارسة املهارات اللغوية يف املواقف املختلفة. -2
 .متكني اخلرجيات من توظيف وسائل التقنية احلديثة وتطبيقاهتا املختلفة -3
 تعريف اخلرجيات بقيم الثقافة العربية اإلسالمية والتعايش مع الثقافات األخرى. -4

 :مواصفات اخلرجية
 أسس علمية بطرق نقدية إبداعية. مبهارات اللغة العربية وعناصرها. اإلملام -1
 .ستقبالية واإلنتاجيةممارسة مهارات اللغة العربية اال -2
 التوظيف الفعال للتقنيات احلديثة يف تعلم اللغة. -3
 حتليل النصوص العربية وتفسريها وفق  -4
 مواقف احلياة املختلفة.تنمية املهارات الشخصية واالجتماعية والتعامل مع  -5
  إدارة اجملموعات وحتمل املسؤولية. -6
 التواصل الفعال ابللغة العربية يف مواقف احلياة املختلفة. -7
 احرتام الرأي اآلخر وتقبل الثقافات املختلفة. -8
 والقيام أبعمال تطوعية وجمتمعية. تنوع الثقايفخدمة ال -9
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 :الربانمج درجات العلمية اليت مينحهاال
 .وحدة معتمدة"( 60)بعد اجتياز الطالبة " اللغة العربية للناطقات بغريهايف دبلوم ال درجة - 

وحدة  30)بعد اجتياز الطالبة " درجة الدبلوم املشارك يف اللغة العربية للناطقات بغريها -
 .معتمدة"(

 :نظام الدراسة  
 فصلي.  :نظام الدراسة يف برانمج الدبلوم  
  :املستوايت الدراسية ومدهتا عدد  
 أربع مستوايت كل مستوى ميثل فصال دراسيا. 
 :إمجايل عدد الساعات املعتمدة املطلوبة إلمتام الربانمج 

 .(وحدة دراسية لكل فصل دراسي15)وحدة  60  
 لغة الدراسة: 
 .الفصحى اللغة العربية
  :برانمج دبلوم اللغة العربية للناطقات بغريهانبذة عن 

هو برانمج مكثف لتعليم اللغــة العربيــة للنــاطقــات بغريهــا، من أجــل أتهيــل الطــالبــة لغوايً ح  
عربية والدراســــات اإلســــالمية عدا يف ختصــــصــــي اللغة ال مرحلة البكالوريوسيف االلتحاق من تتمكن 

دبلوم يف اللغة العربية  درجةالطالبة بعد هناية دراســـة الربانمج على  وحتصـــل ،طالبات الدبلوم برســـوم
 للناطقات بغريها.

 
 



 

 
 

 :آلية االلتحاق ابلربانمج
 :التقدمي على خالل من اللغة العربية للناطقات بغريهادبلوم  ربانمجااللتحاق بميكن      
 العربية السعودية. يف اململكة ةقيمامل لمتقدمةداخلية ل ةمنح .أ
 .  العربية السعودية خارج اململكة ةقيمامل متقدمةللخارجية  ةمنح .ب
 للمقيمات يف اململكة العربية السعودية. رسوم دراسية مقابل الدبلوم .ت

 :املنح الداخلية واخلارجية ملتقدمات شروط االلتحاق ابلربانمج   
 : شروط قبول املنح الداخلية: أواًل 

املنح الداخلية شــروا القبول واللوائح الدراســية املطبقة على الســعودايت يف جامعة  متقدماتتطبق على 
 :يلي األمرية نورة بنت عبد الرمحن ومؤسسات التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية، ويشرتا ما

( سنة ملرحلة الدبلوم ملعهد تعليم اللغة العربية 25( سنة وال يزيد على )17يقل سن املتقدمة عن ) أال -1
 .للناطقات بغريها

 .أن تكون املتقدمة حاصلة على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادله من داخل اململكة أو من خارجها -2
 .من إحدى املؤسسات التعليمة يف اململكةتكون املتقدمة قد حصلت على منحة دراسية أخرى  أال -3
 .أال يكون هلا سجل سابق يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن -4
 .سنواتأال يكون قد مضى على حصوهلا على شهادة الثانوية العامة مدة تزيد عن مخس  -5
 .طبيا  أن جتتاز املتقدمة الفحص الطيب الذي تقرره األنظمة والتعليمات، وتكون الئقة  -6
 .أال تكون املتقدمة مفصولة من إحدى املؤسسات التعليمية يف اململكة -7
 .أن حتمل املتقدمة إقامة نظامية سارية املفعول -8

 اثنيا: شروط قبول املنح اخلارجية:
املنح اخلارجية شــروا القبول واللوائح الدراســية املطبقة على الســعودايت يف جامعة  متقدماتتطبق على 

 :يما يلويشرتا  االمرية نورة بنت عبد الرمحن ومؤسسات التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية
 .( سنة25( سنة وال يزيد على )17أال يقل سن املتقدمة عن ) -1



 

 
 
 .على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلاأن تكون املتقدمة حاصلة  -2
 .أال تكون املتقدمة قد حصلت على منحة دراسية أخرى من إحدى املؤسسات التعليمية يف اململكة -3
 .أال يكون هلا سجل سابق يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن -4
 .يد عن مخس سنواتأال يكون قد مضى على حصوهلا على شهادة الثانوية العامة مدة تز  -5
 .أن جتتاز املتقدمة الفحص الطيب الذي تقرره األنظمة والتعليمات، وتكون الئقة طبيا   -6
 .أال تكون املتقدمة مفصولة من إحدى املؤسسات التعليمية يف اململكة -7
ذلك على أن توافق حكومة بلد املتقدمة على الدراسة يف اململكة العربية السعودية للدول اليت تشرتا  -8

 .الطالب السعوديني
 .الثقافية السعودية يف بلد صدور الشهادة أن ُتص دق الشهادة الثانوية من امللحقية -9
 .أن حتضر املتقدمة شهادة خلو من السوابق من األجهزة األمنية يف بلدها -10
 .أي شروا حيددها جملس اجلامعة وتُعلن وقت التقدمي ن تستويف -11

 :للتقدمي على الدراسة بنظام املنح اخلارجيةالواثئق املطلوبة 
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا مع كشف الدرجات ُمص دقة من امللحقية الثقافية للمملكة يف بلد  .1

 .صدور الشهادة، مع ترمجتها ابللغة العربية
، ويف حال تعذر ذلك احضار ما ال يقل عن تزكيتني من جهات شهادة حسن السرية والسلوك .2

 . معروفة يف بلد املتقدمة
 (.للمتقدمةجواز السفر ساري املفعول ) .3
 .خطاب موافقة بلد املتقدمة على الدراسة يف اململكة العربية السعودية .4
 . صدارلو من السوابق األمنية حديثة اإلشهادة اخل .5
 .الئقة صحياً صادر قبل بدء تقدمي الطلب يف مدة أقصاها ثالثة أشهرتقرير طيب يؤكد أن املتقدمة  .6

 مالحظة:
 .للمطابقة تقدمةضرورة إحضار أصل الواثئق املذكورة أعاله بعد قبول امل*
  .pnu.edu.saالتقدمي للمنح اخلارجية والداخلية من خالل موقع اجلامعة *



 

 
 
 

 :املزااي املقدمة لطالبات املنح اخلارجية
ــــــــــــــي حبسب  ما تنص عليه الئحة ضوابط القبول لغري السعوديني يف مؤسسات التعليم العايل فـ

ـــــــــــ، 1441/  3/  29 :( واتريخ94) :رقم اململكة العربية السعودية ورعايتهم بقرار جملس الوزراء هـ
تتمتع طالبة  ،مع عدم اإلخالل أبي ميزة مالية تقررها الالئحة املنظمة للشــــــــــــــؤون املالية للجامعات

 :ابملزااي التالية نحة اخلارجيةامل

 .الرعاية الصحية للطالبة طوال فرتة دراستها ⦁
 . ُيصرف للطالبة حديثة الوصول للمملكة مكافأة شهرين بدل جتهيز عند القدوم ⦁
 .ُيصرف للخرجية مكافأة ثالثة أشهر بدل خترج لشحن الكتب ⦁
 . أتمني وجبات غذائية خمفضة ⦁
 .لعلمية واالجتماعية والثقافية والتدريبية املناسبةتوفري السكن والرعاية ا ⦁
تعوض الطالبة عن قيمة التذكرة اليت قدمت هبا إىل اململكة يف بداية منحتها على أال  ⦁

 .يتجاوز التعويض قيمة التذكرة اليت تصرف لزميالهتا من البلد نفسه
 .ُيصرف للطالبة مكافأة شهرية وفق ما يصرف للطالبة السعودية ⦁
ُيصرف للطالبة مكافأة شهر واحد سنوايً بدل كتب ومراجع، على أن يقتصر صرفها على  ⦁

 .املدة النظامية احملددة إلهناء الدراسة دون التمديدات
ُيصرف للطالبة املقيدة للدراسة يف اجلامعة تذكرة سفر سنوايً ملقر إقامتها هناية كل عام  ⦁

يصرف هلا غريها وأال تكون قد صرفتها هلا جهة  وميكنها االستفادة منها يف أي وقت بشرا أال
 .أخرى
 .تتوىل اجلامعة خدمة استخراج التأشرية واإلقامة للطالبة⦁      

 



 

 
 

 برانمج الدبلوم برسوم دراسية.
  :التعريف بنظام الدراسة يف الربانمج  

فرصة لتعلم اللغة العربية للراغبات غري العربيات الاليت ال يشملهن نظام املنح اخلارجية  يقدم
 والداخلية من خالل دفع رسوم حمددة.

  شروط القبول يف الربانمج:
خيضع قبول املتقدمات للدراسة برسوم لشروا القبول الواردة يف الئحة الدراسة برسوم، وهي 

 :وهي كالتايل الئحة من إعداد املعهد
 شروط القبول يف الدبلوم مقابل رسوم دراسية: 

أن تكون املتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العاّمة أو ما يعادهلا من داخل اململكة أو  -1
  .من خارجها

 إقامة نظامية سارية املفعول.املتقدمة أن حتمل  -2
 سنة.17عن  تقدمةإال يقل عمر امل -3
 صحًيا. ن تكون الئقةأ -4

 املطلوبة لاللتحاق يف الربانمج: الواثئق
صورة من شهادة الثانوية العاّمة وكشف الدرجات مع ضرورة إرفاق املعادلة والرتمجة يف حال  /1

  كانت صادرة بغري اللغة العربية.
 صورة إلقامة املتقدمة سارية املفعول. /2
 از السفر للمتقدمة ساري املفعول.صورة من جو  /3

 مج:آلية التسجيل يف الربان
يصاالت إالتسجيل يف الدبلوم برسوم عن طريق احلضور للمعهد وتقدمي املستندات املطلوبة و ـ 1

 الدفع. 



 

 
 
 .صدار رقم جامعي للمستجدةإحني  إىل ةصدار بطاقة جامعية مؤقتوإ استمارة التقدميـ تعبئة 2
 .ـ. تسليم الواثئق املطلوبة يف حال مت القبول3
رقم  احلساب البنكي الرمسي للمعهد مع ضرورة طباعة اإليصال.ـ دفع رسوم التسجيل عن طريق 4

 (SA2505000068280008880004بنك اإلمناء ) احلساب:
بعد التدقيق ومطابقة الشهادة الثانوية واالوراق الرمسية املطلوبة يتم تسليم الطالبة بطاقة جامعية ـ 5

 .الختبار حتديد املستوىويتم بعد ذلك توجيهها اىل وكالة الشؤون التعليمية ابملعهد 
 بنتيجة االختبار. بالغ الطالبةإيتم ـ 6
دفع رسوم الفصل الدراسي عن طريق احلساب البنكي الرمسي للمعهد املذكور أعاله مع ضرورة -7

 للحصول على القبول النهائي. طباعة اإليصال وإكمال الواثئق املطلوبة
 (: ستة عشر ألفاً وتسعمائة ومخسون رايل  16.950التكلفة الكلية لدراسة الدبلوم كاماًل ) *

 سعودي ( أربعة آالف ومئتا رايل  4200) سعودي فقط، أي أن الفصل الدراسي الواحد تكلفته
وتشمل هذه الرسوم مشاركة الطالبة يف األنشطة الطالبية اليت يقيمها املعهد والدورات  .فقط

 من فعاليات وأنشطة عامة. ،التدريبية .. إخل
 .( رايل يف الفصل الدراسي الواحد3360) %20التعلم عن بعد ختفض الرسوم بنسبة ويف حال 

 :وسائل التواصل
 0118241373/  011821755 هاتف وحدة التسجيل:

 osa@pnu.edu.sa-arabic-non-Inst  /dutf@pnu.edu.sa-arabic-non-Inst الربيد اإللكرتوين:

 
 
 
 

mailto:Inst-non-arabic-osa@pnu.edu.sa


 

 
 
 
 

 .ربانمج دبلوم اللغة العربية للناطقات بغريهالاخلطة الدراسية 
 مقررات الربانمج:

 املستوى
 

 إجباري اسم املقرر رمز املقرر
 أو اختياري

املتطلبات 
 السابقة

الساعات 
 املعتمدة

 نوع املتطلب
)جامعة / كلية / 

 برانمج(
 املستوى

1 

 برانمج 7 ال يوجد إجباري (1مـهـارات لغوية ) 101ضاد 
 برانمج 6 ال يوجد إجباري (1ممارسات لغوية ) 102ضاد 
 برانمج 2 ال يوجد إجباري (1مـهـارات شفهية ) 103ضاد 

 املستوى
2 

 برانمج 6 101ضاد  إجباري (2مـهـارات لغوية ) 201ضاد 
 برانمج 4 102ضاد  إجباري (2ممارسات لغوية ) 202ضاد 
 برانمج 3 103ضاد  إجباري (2مـهـارات شفهية ) 203ضاد 
 برانمج 2 ال يوجد (1اختياري ) (1دراســات قرآنية ) 214ضاد 
 برانمج 2 ال يوجد (1اختياري ) (1الثـقافـة العـربـية ) 225ضاد 

 املستوى
3 

 برانمج 6 201ضاد  إجباري (3مـهـارات لغوية ) 301ضاد 
 برانمج 4 202ضاد  إجباري (3ممارسات لغوية ) 302ضاد 
 برانمج 3 203ضاد  إجباري (3مـهـارات شفهية ) 303ضاد 
 برانمج 2 214ضاد  (2اختياري ) (2دراســات قرآنية ) 314ضاد 
 برانمج 2 225ضاد  (2اختياري ) (2الثـقافـة العـربـية ) 325ضاد 

 املستوى
4 

 برانمج 2 303ضاد  إجباري ألغراض أكادمييةالتواصل الشفهي  401ضاد 
 برانمج 2 ال يوجد إجباري الـقــــــــــــــراءة ألغراض أكادميية 402ضاد 
 برانمج 3 302ضاد  إجباري مـهـارات كـتابية ألغراض أكادميية 403ضاد 
 برانمج 3 314ضاد  (3اختياري ) املـــــدخل إىل الدراسات اإلسالمية 414ضاد 
 برانمج 3 325ضاد  (3اختياري ) (3الثـقافـة العـربـية ) 425ضاد 
 برانمج 3 ال يوجد إجباري القـواعـد الوظـيـفـيــة 406ضاد 
 برانمج 2 ال يوجد إجباري املــكتـبة العــربــيــة 407ضاد 

 
  
 



 

 
 

 القبول والدعم الطاليب:
  :طالب اجلددالبرامج توجيه وهتيئة 
يعقد يف األســــــبوع األول من كل فصــــــل دراســــــي للتعريف ابلربانمج  برانجما تعريفيايقدم املعهد 

 .وبكافة اخلدمات املقدمة للطالبات
 :خدمات اإلرشاد 

 املعهد للطالبات كافة اإلرشادات األكادميية والنفسية واالجتماعية: ميقد

 اإلرشاد األكادميي:.1
إرشـــــــــــــــاد الطالبة أكادمييا، وتتابع تقدمها  يوفر الربانمج مرشـــــــــــــــدة أكادميية لكل طالبة، تتوىل

املوجودة يف كتيب اإلرشاد، منها على سبيل املثال: الفرق بني  أهم النقااكما توضح هلا   الدراسي،
، ابإلضــــــــافة إىل تقدمي النصــــــــح االعتذار والتأجيل واإلنذار األكادميي واملدة النظامية وإنذار الغياب

 لقة بدراستها.واملساعدة يف اختاذ القرارات املتع

 اإلرشاد النفسي واالجتماعي:.2
ورصــــد املشــــكالت  ة، والذي يهتم مبالحظاإلرشــــاد النفســــي واالجتماعييوفر الربانمج خدمة 

ســـواء )اجتماعية، الطالبة  شـــاكل اليت تعاين منهاللم االجتماعية والنفســـية ودراســـتها، لتقدمي احللول
 برامج ينفذ، كما اإلجراء املهين مبا يناسبهاوتتخذ أو نفسية، أو صحية، أو سلوكية، أو اقتصادية( 

  الظواهر املالحظة يف اجلوالت امليدانية.للمشكالت املرصودة يف  عالجيةو  قائيةو 
 :إجراءات التقدمي على طلب منحة دراسية يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن

يُتاح التقدمي ضمن مواعيد حمددة يتم اإلعالن عنها على صفحة عمادة القبول والتسجيل  ⦁
 .يف موقع اجلامعة اإللكرتوين



 

 
 
 .التقدمي عرب رابط إلكرتوين يتم إدراجه يف اإلعالن خالل الفرتة احملددة للتقدمي ⦁
 .ارساهلامث  JPEG أو PDF املخصص بصيغة حتميل املستندات املطلوبة عرب الرابط ⦁
عند اكتمال الطلب متنح املتقدمة رقم طلب، ميّكنها من الدخول عليه للمتابعة والتعديل  ⦁

 . ومعرفة حالته
 .تتحمل املتقدمة مسؤولية متابعة طلب التسجيل لالستعالم والتعديل خالل الفرتة احملددة ⦁
جل ) جواز لالستعالم عن حالة الطلب ميكن من خالل رقم الطلب ورقم اهلوية املس ⦁

 .السفر( واالطالع على املالحظة املدرجة
بعد إقفال رابط التقدمي تتوىل إدارة املنح الدراسية استكمال إجراءات القبول حسب  ⦁

توجيهات وزارة التعليم والرفع بذلك هلا وسيتم اشعار املقبوالت هنائياً بعد وصول املوافقة النهائية 
 . و االتصال اهلاتفيمن وزارة التعليم ابلربيد اإللكرتوين

 :هناء املنحة الدراسيةإضوابط  
حبسب ما تنص عليه الئحة ضوابط القبول لغري السعوديني يف مؤسسات التعليم العايل فـي 

 هـ1441 / 3 / 29  ( واتريخ94اململكة العربية السعودية ورعايتهم بقرار جملس الوزراء رقم)
اململكة بعد انتهاء دراستها خالل مدة ال تتجاوز على طالبة املنحة اخلارجية أن تغادر  ⦁

 .ثالثة أشهر من اتريخ انتهائها، وتبلغ اجلامعة اجلوازات ابنتهاء عالقتها ابملنحة ملتابعة مغادرهتا
 .إذا انتهت مدة الربانمج األصلية فال جيوز أن متدد أبكثر من نصفها ⦁
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  :للناطقات بغريهابرانمج دبلوم اللغة العربية لوائح 
 الرابط الالئحة التسلسل

1 
 اإلجراءات التنظيمية لنظام الدراسة واالختبارات يف معهد تعليم اللغة العربية

 
 
 

2 

 دليل الطالبة االرشادي

  العربية ابللغة

 
 

  االجنليزية ابللغة

 
 

3 

 الئحة االنضباا لطالبات جامعة األمرية نورة

 

 
 

4 

 ميثاق الطالبة ابللغة العربية

 

 
 

5 

   ميثاق الطالبة ابللغة اإلجنليزية

 

 
 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1u_o1rEC8OzeEvQ-tIY0OoV5Fvg7GcTtd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u_o1rEC8OzeEvQ-tIY0OoV5Fvg7GcTtd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u_o1rEC8OzeEvQ-tIY0OoV5Fvg7GcTtd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vl46aiA9PjlLbyoDIF_7qswHEcHDk8KQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vl46aiA9PjlLbyoDIF_7qswHEcHDk8KQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vl46aiA9PjlLbyoDIF_7qswHEcHDk8KQ/view?usp=sharing

